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  ުކުރން.އޮޑިޓް  ޓަކައި ަރއްޔިުތންަނށް ޤައުމާިއ 

  

ދައުލަތެުގ ވަސީލަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ަފރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން ބޮޑުކޮށް   ،އޮޑިޓްކުރުމާއި

އުލަތުގެ  ހަރުދަނާކުރުވުމަށް ޓަކައި، ފުރިހަމައަށް ިހސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތެއްގެ މައްޗަށާއި، ދަ

ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފައިގެން ޚަރަދުކުރުމުގައި އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި، ކުރަންވީ ރަނގަޅު މޮޅު ގޮތަްށ  

ކަންކުުރމާއި، ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޙިާޞލުކުރުމުގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތެއްގެ މައްޗަށް، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާައާށއި  

    ޓުކުރުން.ރައްޔިތުނެްގ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ރިޕޯ

  

ދައުލަތުގެ ދާއިާރ ޮއޑިޓްކޮްށެގްނ ގަުއމިާއ ަރއްޔިތުްނނަްށ ލާަބއާިއ ަމްނާފ ހޯދައިދޭ، ިމިނަވްނ ޕްޮރފެޝަނަލް 

  އަދި ޭބްނންާވ ނަތީާޖ ހާިސލުުކރާ، ރާއްޭޖެގ އެންމެމަީތ އޮޑިްޓ އިދާރާއަްށ ވުްނ. 
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ދައުލަުތެގ ުމއައްސަާސތަުކެގ ޖަވާބުދާީރުވމާއި، ހާަމކަމިާއ، ނަޒާަހތްެތިރކަްނ އިތުުރކުުރވައި  :ޖަވާބުދާރީކުރުވުން

  .ހަރުދަާނކުުރވުން 

ަސުރާކރާއި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހާއި ރަްއިޔުތންަނށާއި މަްޞލަޙަތު ިހމެނޭ ެއހެްނ  :ބޭނުންތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

 .ގޮުތގައި ެދމިއޮުތންފަރާތްަތކަްށ ޭބނުންތެރި ުމއްައަސސާއެްއެގ 

  ނަޫމނާ ަދްއކައިދީެގްނ ިއސްެވތިެބ ުކރިައށް ދިއުްނ. :މާދިރީ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  :ންގެ ޤާނޫނީ ޝަހުޞެއް އުފެއްދުންއެކްއުންޓިންގެ ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާވެރިމަސައްކަތްތެރި

 ކުރިެއުރުވމަށްަޓކައި ްޕޮރފެޝަނަްލ ހިާސބުކިތާުބ ބެލެހެއްޓުމާިއ ޮއޑްިޓކުރުމެުގ ފަންީނ ާދއިާރ ަތރައީްޤޮކށް

  ބޮީޑއެއް ުއފެއްދުން.

 

  ނަޒާހަތްތެރިކަން

  މުސްތަޤިއްލުކަން

  ބުރަވުން، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުންހަގީގަތަށް 

  ހިފެހެއްޓުންސިއްރު 

 ކަން ތަޖްރިބާވެރިމަސައްކަތްތެރި
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ެގ  2018ފެްބރަުއރީ  28ގެ އޮިޑޓްތަކުގެ ތެރެއިްނ  2016: ލޯކަްލ ކައުްނިސލްތުަކެގ ާމީލ އަަހުރ 1ޖަދުވަުލ 
 31.............................................................................................................................ކައުްނިސލްަތުކގެ ަތްފސީލްނިޔަލަށް ޮއިޑޓް ރިޕޯޓް ިނންމުނު 

ެގ ިނޔަލްަށ  2018ފެްބރުައރީ  28ގެ އޮިޑޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2016: ްސކޫލްަތުކގެ ާމލީ އަަހރު 2ޖަދުވަލު 
 32................................................................................................................................................މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ިނނުްމނު ސްކޫްލތަުކގެ ަތފްސީލް

ެގ  2018ެފްބރުއަރީ  28އޮޑިޓްތަކުގެ ެތރެއިން ގެ  2016: ރީަޖނަލް ޮހްސިޕޓަލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު 3ޖަދުވަލު 
 33...................................................ނިޔަލްަށ ެމނޭޖްަމންްޓ ލެަޓރ ނިންުމުނ ހޮސްިޕޓަލް އިަދ ެހލްތް ސެންޓަރތަކުގެ ތަފްީސލް 

ެގ  2018ެފބްރުއަީރ  28ެގ އޮިޑޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2016: ެމޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓުތަުކެގ މާލީ ައހަުރ 4ޖަދުވަލު 
 33........................................................................................... ނިަޔލަށް ެމނޭޖްަމންްޓ ލެަޓރ ނިންުމނު ެމޖްިސޓްޭރޓް ކޯުޓތުަކގެ ަތްފސީލް 

ގެ އިޮޑޓްތަުކެގ  2016: ެފމިލީ ެއންްޑ ޗިްލޑެްރންްސ ސާރިވސް ސެްނޓަރ ތަުކެގ މާީލ ައހަުރ 5ަޖދުވަލު 
ުމނު ފެމިލީ އްެނޑް ޗިްލޑްރެްނސް ސާރިވްސ ގެ ނިޔަލަށް ެމނޭޖްަމންޓް ެލޓަރ ނިން  2018ފެްބރަުއރީ  28ތެރެިއން 

 34.......................................................................................................................................................................................................ސެްނޓަރ ތަުކގެ ަތފްސީލް 

 2018ފެބުްރައރީ  28ގެ އޮޑިޓަްތކުގެ ތެރެއިން  2016: މިިނވަން މުަވްއސަސާ ަތުކގެ މާލީ އަހަރު 06ޖަދުވަލު 
 35....................................................................ްނޓް ެލަޓރ ނިންުމނު މިިނވަްނ ުމަވްއސަސާ ަތކުގެ ަތފްޞީލް ެގ ނިޔަަލްށ މެނޭްޖމަ

ފެބްރުއަީރ  28ަވަނ އަހުަރ ޮއޑްިޓ ފްީލްޑ މަސަްއކަްތ ނިންާމފައިާވ ތަްނތަނެުގ ތެެރިއްނ  2017: 7ޖަދުވަުލ 
 35.................................. ފިައ ުނާވ ަތންތަުނެގ ތަްފސީލް ގެ ނިަޔަލށް ޮއިޑޓް ރޯިޕޓާއި މެނޭޖުމަްނޓް ލެޓަރ ިނންމި  2018

ެފބުްރއަީރ  28އާިވ ަތންތަނެުގ ތެެރިއްނ ަވނަ އަހުަރ އޮިޑޓް ފީލްްޑ ަމސައްކަތް ނިްނާމފަ 2016: 8ޖަދުވަެލ 
 36....................................................... ގެ ނިޔަލަށް އޮިޑޓް ރޯިޕޓާިއ ެމނޭޖުމަންޓް ލެޓަރ ނިުމުނ ަތންތަުނެގ ަތްފސީލް  2018
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 رحمة المبعوث على والسالم والصالة  ،العالمين رب  الحمد
  .أجمعين وصحبه آله وعلى ، األكرم األجل  محمد سيدنا ،للعالمين

 

ަވނަ އަަހުރގެ އަހަީރ ރިޕޯްޓ  2017ސަރަހައްީދ ޮއީފހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީހުެގ ދެުކނު 

  ހުށަހަޅައިލުމަކީ ައޅުަގނަޑށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބުޑ ުއަފލެކެެވ.

ަވނަ ދުވަހު އޮޑިަޓރ ެޖނެަރލްެގ ިޒންމާތާަކ އަުޅަގނުޑ   24ަވނަ އަހަރެުގ ނޮެވމްބަރު މަހުގެ 2014

ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު ޮއީފސްތަކުގެ ާމލީ ބަާޔންތުަކެގ ހަވާލުިވއިރު ެއންމެ މުިހންމު ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑު ހެދީ 

އޮޑިޓްތައް ިނންމާ އެ އޮޑިޓްތަކުގެ ޮއިޑޓް ިރޕޯޓު އެކަށީގެންވާ އަަވްސ ފުުރސަެތއްގައި ޝާއިޢުުކރުމެެވ. 

ގެ އިރާަދފުޅާެއުކ އޮޑިޓް ރިޕޯިޓންގއަާށިއ އޮޑިޓް ހިްނުގމުގެ ނިޒާަމްށ ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާިއ هللا ާމތް 

އަަހުރގެ ތޭެރގަިއ ބެްކ ޮލގްެގ ޮގތަުގއި ުހރި ިގަނ  ޔަ ިތން ްނގެ ހިތްވަރާެއކު، ފާއުިތވެ ދި މުވައްަޒފު 

އޮޑިޓްތަެކއް ނިްނމާ، ގިނަ މަސްއޫލު ޮއީފސްަތކުގެ އޮޑިޓް ިރޯޕޓުތައް މިހާރު ވަގުުތގައި ޝާިއޢު ކުެރެވްނ 

  ފަށަިއފިއެވެ. 

އިދާރާތަކުގެ ާމލީ ަބާޔންަތއް ެއކަށީެގންވާ ަރނަގޅު އަޅުަގނޑު ިއްސަކން ިދްނ ދަެވަނ ކަމަކީ ދައުލަުތެގ 

ަވނަ އަހަރު ކުެރުވނު އެންމެ  2017އަދި  2016ގޮތެއްގައި ތައްޔުާރކުރުވުަމށް އެހީތެރިވެިދނުމެެވ. ިމޮގުތން 

ބޮޑު ެއއް މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ަކުއްނިސލްތަކުގެ ާމލީ ބަޔާންތައް އިްޕަސސް ކޭޝް ޭބިސސްއާ އެއްގޮތަްށ 

ުކާރނެ ފޯެމޓް ހަދައިދުިނމުގައި މިިނސްްޓީރ އޮފް ފިޭންނސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީއްަށ ަފްނީނ ެއހީތެރިކަްނ ތައްޔާރު

ްޕޮރގްރާމެއް ހުރިހާ ލޯަކްލ  ދިނުމާއި ުހރިހާ ޯލކަލް ކަުއްނިސލްތަކަށް ާމލީ ބަޔާން ަތއްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްީރން

 ަނތީޖާ ެފްނަންނ ފަށަިއފި ކަުމގައި ފާހަގަުކރެވެެއވެ.ިދުނމެވެ. ެއަކންކަމުގެ ެއދެވޭ ކަުއންިސލްަތކަށް ިހންގާ 

ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އިސްކަން ދިނީ ޮއޑިޓްތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިންގުުމެގ  

 ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާަތއް 

އޮޑިޓްކުރެޭވެނ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު އެއްަކމަކީ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ އާއި 

އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ގއ. އަތޮޅު އަދި ގދ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ   ،ދެ އަތޮޅު، އާދެ

ނެ ސަރަޙައްީދ  ގެ ވިޔަފިާރ ޔުނިޓްތައް ޮއޑިޓްކުރާަދއަުލތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކު

  .ގައި އްައޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދެވަނަ ަފހަރަށް ޤާއިމުކުރުމެވެ 2015 ބަރޑިސެމް 1އޮފީހެއް 

މިއީ ދެކުނު ސަރަޙައްދީ ޮއީފސް ެދަވނަ ފަަހަރށް ުހޅުުވުނ ފަުހން، އެ އޮފީުހން ަތއްޔާރުކުރާ އެ އޮފީހުެގ 

ަވނަ ައހަރުގެ އަހަރީ ިރޕޯޓެެވ. މި ިރޕޯޓުަގއި ެއންމެ މުިހންމު ކަމްެއެގ  2017 ،ދެވަނަ އަހަުރގެ އާދެ 
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 64ަވނަ އަހަރު ޮއޑިްޓކޮށް ިނންާމފައިާވ  2017ގޮތުގައި ފާހަަގޮކށްފައިާވނީ ެދކުނު ސަރަަޙއްދީ ޮއފީހުްނ 

  އިދާރާގެ ޮއޑިޓްތުަކން ފާަހަގކުރެވޭ މުިހްނމު މްައސަލަތަކުެގ ޚުލާޞާއެވެ.

ޙައްދީ ޮއފީހުެގ އަމާަޒކީ އެ ޮއފީުހން ކުާރ އޮޑިޓްތައް ދެމެހެއްެޓިނވި ގޮތްެއގައި ވަގުތުގަިއ ދެކުުނ ަސރަ

އެކަުމްނ ދަުއލަތުެގ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ިހްނުގްނ ހަރުދަާނެވ ަޖވުާބދާރީވުން އިތުރުވުމެެވ. ދަުއލަތުެގ  ، ކުރުމާއި 

ފީުހން ޭދ ަލާފއާ އެއްގޮތަށް ައަމުލުކރުމަކީ އިދާރާތުަކެގ މާލީ ަކންަކްނ ހަރުަދނާ ކުރުމަްށޓަކައި މި އޮ

ކޮންމެެހން މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައިވާތީ، ޮއޑިޓް ިރޯޕޓުތަކާއި ެމޭނޖްަމންްޓ ލެަޓރތަުކގައި ފާަހަގކޮްށފަިއވާ 

ކަްނކަމަށް އިްސލާޙީ ިފަޔވަޅު އެޅުން ަތްނީފޒު ކުރުމަށްަޓކައި ިމިނސްްޓރީ ޮއފް ިފޭނންސް ެއންޑް ެޓޜެޜަީރާއ 

ން ޙާއްސަ ަމސައްކްަތތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ަތުނގައި ކުުރމަްށ މި އޮފީުހްނ ދަނީ މަސައްކަްތ ގުޅިގެ 

ކުރަުމްނނެވެ. މީގެ އިުތރުން ުކރިއަށް އޮތް އަަހރުގައި ަދއުލަުތގެ ުކްނުފނިތަުކން ެއންމެ ެދކުނުގެ ދެ ިސީޓ 

 ،ެގ އިރާަދުފޅާއެކު هللا ތް މާ ،އާއި ދެ އަޮތޅުަގިއ ޤާއިމުކޮްށފައިވާ ވިަޔފާރިތަކުެގ އޮޑިޓް ެވސް

  ކުރެވިެގްނާދެނއެވެ. 

އަޅުަގނޑުގެ އެެދނީ ަދއުލަުތގެ އިާދރާތަކިާއ ދަުއލަތުެގ ުކްނުފނިތަުކގެ ަމސްއޫލުވެިރްނ އޮޑުިޓަތުކެގ ޭބުންނ 

 ވުމަށާއި، މާލީ ކަނަްކން ހަރުަދާނކޮށް ހިްނގެވުުމގައި ަޖވާބުާދީރވެ ިޒންމާ ެނންގެވުމަށާއި،ޕެ ެހޔޮ ޮގތުގައި ިހއް

ރްައޔިުތްނނާިއ ޤައުމު ެއދޭ ފާގަިތ ، އިސްާރފާއި ޮކަރޕްަޝނިާއ ޚިާޔނާތް މަދުުކރުމަށް މަަސއަްކތްުކަރއްވައި 

ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މުަދލާއި ފަިއސާ ެހޔޮ ގޮތުގައި ޭބުނންުކުރމަށް ަގދައަޅުއްވައި ަމސައްކަްތ  މުސްތަޤްަބލަށް

  ކުރެއްވުމަެށވެ. 

ބަރަާކތް ލައްާވށި! هللا އަޅުގަނޑުެމން ކުރާ އޮިޑޓް މަސައްކަްތތަކުގައި މާތް  ރައްޔިުތްނނާއި ޤުައމަށް ަޓަކއި

  ާއމީްނ.

  

  1439ުޖމާަދްލ ާއޚިރާ  16

  2018 މާިރޗު 4
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ އަހަރީ  

  ތަޢާރަފްރިޕޯޓުގެ 

ަވނަ ައަހރު ހިންގި ޮގތުގެ ަމއްޗަްށ  2017ިމއީ އޮޑިޓަރ ެޖެނަރްލގެ ޮއފީހުގެ ެދުކނު ަސރަޙައްދީ ޮއީފސް 

ޓު މައިގަނޑު ގޮތެއްގަިއ ޕޯ މި ރިަވނަ އަހަުރގެ އެ ޮއީފުހގެ އަހަރީ ރިޯޕޓެވެ.  2017ތައްޔާރުކޮްށަފއިވާ 

ެޖެނރަލްގެ އޮީފހުގެ ދެުކުނ ސަރަޙައްދީ ޮއފީުހްނ  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ 2017ބިާނކޮްށފައިާވނީ، 

ިމ ައހަީރ   ކޮށްަފއިވާ ޮއޑިޓަްތކާއި އެެހނިެހން ަމސަްއކަތްތުަކގެ ުޚލާޞާ ަމުޢލޫމާުތތަކުެގ މަްއަޗެށެވ.

ވަނަ އަހަރުެގ  2018ަވނަ އަހަރުގެ ިނޔަަލށް އޮިޑޓް ީފްލޑް މަަސއްކަތް ިނންމާ،  2017ރިޕުޯޓަގއި 

ނިަޔލަށް ިނންާމފައިވާ އޮޑިޓް ިރޕޯޓުތަކާއި މޭެނޖްަމންޓް ެލޓަރތައް ވެސް ހިަމާނފަިއާވނެއެެވ. ފެުބރުވަރީ މަހުގެ 

ގައި ަކމްަށ ވުުމން،  2015ިޑެސްމބަރު  1ދެކުނު ސަރަަޙއްދީ ޮއީފސް ދެަވަނ ފަަހރަށް ހުުޅާވަފިއވަނީ 

އޮފީުހގެ ދެަވަނ ައހަރީ މިއީ ދެުކނު ސަރަޙައްދީ ޮއީފސް މި ފަހަރު ުހޅުވުނު ފަުހން ޝާިއޢުކުރެވޭ އެ 

  ރިޕެޯޓވެ.

  

  

 ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުގެ ތަޢާރަފް 

، ދެކުނު ސަރަޙައްދީ ޮއފީަހީކ އޮޑިޓަރ ޖެެނަރލެްގ މަްސއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިެމޭނ ަކންކަމުގެ ެތރެިއން 

ތޮޅު އުުތުރ އަތޮުޅ (ހުވަދު އަ  ދެ  ސިޓީ (އްައޑޫ، ފުަވްއމަުލްއ) ާއއި ދެރާއްޖޭެގ ެއންމެ  ދެކުނެުގ 

ބުރި އާއި ުހވަދު އަޮތޅު ދެކުނު ުބިރ) ގަިއވާ ދަުއަލތުގެ އިދާރާަތކާއި ސުަރާކުރ ހިއްސާާވ ުކްނފުނިތުަކގެ 

މާލީ ާދއިާރގެ ަކނަްކން ހަުރަދާނޮކށް ަޖވާބުދާީރުވން އިތުުރކުރުވުމަށް ަޓަކއި ޚާްއަޞ ސަމާލުކަމެއްީދެގން އެ 

ެޖނެރަްލ ާޤއިމުކުރެއިްވ ޮއފީހެކެވެ. ދެުކނު ަސރަޙައީްދ އޮީފުހެގ  ތަންަތުނގެ ޮއޑިޓްތަްއ ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ

މެްނޑޭޓުެގ ތެރޭގައި ހިމެެނނީ ައްނަނނިވި ޮއޑިްޓ ަމސައްކަތްތައް އޮޑިޓަރ ެޖެނަރްލ ޮއފީހުެގ ައހަީރ 

  މަސައްކަުތގެ ޕޭްލނުގައި ިހަމަނިއެގން ކުރުެމވެ.

   

 ުެގ މަސްއޫލު އޮފީްސަތުކން ތަްއޔާރުުކާރ ާމީލ ދައުލަުތގެ ާމލިއްޔުަތގެ ާޤޫނނުެގ ދަުށްނ ދައުަލތ
ބަާޔނަްތަކށް ރުައޔެއް ދިުނމުގެ ގޮތުން ުކރެވޭ ފަިއނޭންަޝލް އޮޑިޓްތައް ާޤޫނނުގައި ކަނޑައަާޅފައިާވ 

ެދުކނުެގ ެއންމެ މުއަްދތުގައި ިންނމުަމށްޓަކަިއ އެހީތެރިވެިދނުމާއި، ެއ މަްސޫއލު ޮއީފސްަތކުެގ ދަުށން 
އޮަތޅުަގއި ހިންގާ އިާދރާތަުކގެ އޮޑިޓް ކަވަޭރޖް އިތުރުކޮށް ފަިއޭންނަޝލް ޮއޑިޓްގެ ދެ ސިޓީއާއި ދެ 

ތެރިެއން ދަުއަލުތގެ ަމސްޫއލު ޮއފީސަްތކުގެ މާލީ ިހންުގން ހަރުަދާނކޮށް ަޖވާބާުދރީުވން އިތުރުުކރުވުމަްށ 
 ؛އެހީތެރިވެިދުނން 
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  ެިސލްތަުކން ދުައލުަތެގ މާލިއްޔުަތެގ އަތޮޅުގައިވާ ޯލކަްލ ކައުން ދެ ސިީޓާއއި ދެ ދެުކުނގެ އްެނމ
ޤާޫނނުގެ ދަުށން ތްައާޔުރކުރުމަށް ަކނަޑއަާޅފައިވާ އަހަރީ މާލީ ބަާޔންތަުކެގ ފަިއޭންނަޝލް 

 އޮޑިޓުްކރުމާއި އަދި ާމލީ ަބޔާން ތައްޔާުރުނކުރާ ަކުއްނިސލްަތކުގެ ކޮްމޕްަލަޔްންސ ޮއޑިޓްކުުރން؛
  ެވާ ަސރުާކުރ ހްިއސާވާ ުކްނުފނިތަކުެގ ފަިއޭންނަޝްލ އަތޮޅުގައިދެ ިސީޓއާއި  ދެެދުކނުގެ އެންމ

 އޮޑިޓާއި ޕަރފޯަމްނސް ޮއިޑޓާއި ސްެޕަޝލް ޮއޑިޓްތްައ ކުރުން؛
  އަތޮުޅގައިާވ ދަުއލަުތެގ ޮއފީސްތަކާިއ ސަރުކުާރ ިހްއސާާވ ދެ ިސީޓއާިއ ެދ ދެުކނެުގ އެންެމ

ށް ޭބުނންވާ ަފންނީ ެއހީތެރިކަން ކުްނުފނިަތކުގެ ާމލީ ަކްނަކްނ ހަރުދަނާުކރުމަށްޓަކައި ެއ ތަންަތނަ
 ކަމާ ގުޭޅ ތަމްީރން ޕްރޮގްރާމްތައް ިހްނުގން. ،ދިނުމާއި 
 

ައޮތޅުގިައ ާގއިުމކޮްށފިައވާ ދަުއލަތުެގ ޮއީފސްތަްއ އޮޑިްޓކުރުމަށް ވަިކ ދެ ސިޓީާއއި ދެ ދެުކނުެގ އެންެމ 

ަޓރ ެޖެނަރލް ައލްާފިޟްލ އޭުރގެ އޮޑި  ،ަވނަ އަަހރު  2002ާޚއްޞަ ޮއފީެހއް ފުރަތަމަ ުހޅުވައިދެްއވީ 

އިސްާމީޢްލ ފަތުޙީެއެވ. އަްއޫޑ ހިތޫަދަގއި ުހޅުވި މި ޮއީފްސ އޭރު ިހްނގަުމން ެގންޮގްސފިައަވނީ ުކްއަޔްށ 

ހިާފފައިވާ އަމިއްލަ ަފރާތެއެްގ އިމާރާތެއްގަެއވެ. ޮއޑިަޓރ ެޖނެަރލެްގ ޮއފީހުގެ ދެުކނު ސަރަޙައްދީ އޮފީަހްށ 

ަވަނ  2006އެ ިއާމރާތުގައި ޮއީފސް ހިްނަގން ެފުށނީ  ،ރާތެއް ިބނާުކެރވި އައްޑޫ ހިތަދޫަގއި ަވކި އިމާ 

  އަހުަރގަެއވެ.

  

 ،ގަިއ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްެގ ޮއފީހެުގ މަސަްއކަތްތަކަށް ެގނެުވނު ބަދުަލތަކުގެ ެތރޭގައި 2008ާމރިޗު  1

ެއ ތަނުގަިއ  ،ުދކޮށް އޭރު އައްޑޫަގއި ިހްނގަުމްނ ގެންދިޔަ ދެުކނު ސަަރަޙްއދީ ގިޮފ ނުވަތަ ޮއީފސް ބަން

މަސައްކަްތކުރަުމން ެގންދިޔަ މުވައްަޒުފން މާލޭ ޮއފީހުގެ ަވީޒާފއަށް ބަަދލުުކެރވުނެެވ. ައދި ދެުކނު ސަރަޙައްީދ 

އީޮފސް ިހންަގުމން ެގންދިަޔ އިމާރްާތ މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ަސރިވސިްއްނ ބޭުންނކުރައްަވން ފެއްޓެވިއެެވ. 

ަވނަ އަހަރު ެފބުރުއަރީ މަހު އަްއޑޫގަިއ  2012 ،ެގނަްދަވނިޮކށް  ުފލުހުން އެ އިާމރާތް ޭބުނންުކރައްވަމުން

އެ ިއމާރާތުގައި ުހޅުޖަހިައ، ބޭުންނުނކުރެވޭ ަވރަްށ  ަވނީ ހިނަގއިދިޔަ ަހމަުނޖެހުްނތަެކްއގައި ބަޔަކު ީމުހން

  އެ އިމާރާތް ައންާދލާަފިއވެއެެވ. 

  

އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ުކްނުފނިތައް އޮޑިޓްކުރުމަްށ އަތޮުޅގައިވާ ަދއުަލތުގެ ދެ ސިީޓާއއި ދެ ެދުކނުގެ އެންމެ 

ޚާއްޞަ ޮއފީހެއް އަުލން ހުޅުވުމަށް ިންނެމވީ މިހާުރެގ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އަްލާފިޟލް ަޙަސން ިޒާޔުތ 

ދެުކނު ަސރަަޙއްދީ ޮއފީސް ިހންގުަމްށ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަޫދގައި ހުރި އަނާްދލި އިމާރާތުެގ  ،އެވެ. އެގޮުތން 

ރަލް އެެސްސމަްނޓެއް ަހއުިސްނގ މިނިްސޓްރީެގ އިްނިޖނިައުރންގެ އެީހތެރިަކމާއެކު ހެުދނެވެ. އަިދ ސްޓްަރްކޗަ 

ިއމާރާތުެގ ޮކންކީްރޓް ސްޓަްރކްޗަރަށް މާބޮޑު ގެްއުލމެްއ ލިިބފަިއުނވާ ކަމަށާއި އެ ިއމާާރަތކީ މަރާމާތުކޮށްެގްނ 

ަވަނ  2015 ، އިްނިޖނިައުރން ލަފާ ދެއްވުމާ ެއކު ރައްކައެުތރަިކމާއި ެއކު ޭބުންނކުރެވޭނެ އިާމރާތެއް ކަަމށް

 2015ޑިެސްނބަރު  1އަހަރު އެ އިމާާރތް ަމާރާމުތކުރެުވނެެވ. އިާމރާތް އެއްކޮށް މަރާމާތުުކރުމަށް ފަހު 

"ިއސްާމޢީލް ަކޭލެގާފނު ތުއްތު ިބލިްޑންގ" ، ަވަނ އަހަީރ ދުަވހު 67އޮޑިޓަރ ޖެެނަރްލެގ ޮއފީހެުގ ، ގައި
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އްޭޖގެ ފުަރތަމަ އޮޑިޓަރު ައދި އޮޑިަޓރ ެޖނެަރްލގެ ަމސްޫއލިއްޔަތު އާަދުކރެްއވި ަޝްޚިޞއްޔަުތ) ިދވެހިރާ ،(އާދެ 

އައްޑޫ ިސޓީ ހިތަދޫގައި އޮޑިަޓރ ޖެނެަރލްގެ ޮއފީުހގެ ދެުކނު ސަރަަޙއްދީ  ،ގެ ނަުމން އިމާރާތަށް ނަްނެދވި

ޮކަރްޕަޝން ކޮިމަޝްނގެ ދެުކުނ -ންޓިއީޮފސް ައުލން ހުޅުުވެނވެ. އަދި މި ޮއފީހާއި އެްއ ިއމާރާތެއްގައި އެ 

ސަަރޙަްއދީ އޮީފސް ެވސް ަހމަ އެ ދުވަހު ހުުޅުވނެެވ. މި ދެ އޮފީސް ުހޅުވައިެދއްވީ އޭރުގެ ިމިނސްޓަރ 

  ިޖހާެދެވ. هللا އޮފް ިފޭންނސް ެއންޑް ްޓެރޜަރީ އަދި މިާހރު ރައީުސްލުޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްާފިޟލް ޢަބްދު 

  

އޮޑިޓް  1އޮޑިަޓުރން ( 7ސަރަަޙއްދީ ޮއފީުހގަިއ މަސްައކަތްކޮްށފައިަވީނ  ަވނަ އަަހރު ދެުކނު 2017

 2ެއިސްސޓަންްޓ ޮއޑިޓަުރްނ) އަިދ އިދާރީ ަމސައްކަްތކުރާ  3ީލޑަުރްނނާިއ  އޮޑިޓް ޓީމް  3މެޭނޖަާރއި، 

އި އޮޑިްޓ ވަނަ އަހަރު ދެުކނު ަސަރޙައްދީ ޮއފީހުގެ މުވްައަޒފުްނގެ މުސާރައަށާ 2017މުވައްަޒުފންެނވެ. ައދި 

  ރުިފޔާއެެވ.  2,070,711ޚަރަދުެވފައިަވނީ އެހެނިެހން ަކްނކަމަށް ޖުްމލަ ދަތުރުތަކަާށއި އާިދރީ އަދި 

  

 ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓްތައް 

ެދކުނު ަސރަޙައްދީ ޮއފީުހްނ ކުރުމަށް ާރވާ އޮޑްިޓތަަކީކ ވެސް ޮއޑިަޓރ ެޖނަެރލްެގ އޮފީުހން ކުރާ އެެހްނ 

އެކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ  ޑިޓްތަެކކޭ އެްއފަދަިއްނ ޮއޑިޓަރ ެޖެނރަްލގެ އޮފީުހގެ އަހަރީ ަބެޖޓާ އޮ

ހުށަހަަޅްނޖެހޭ އަހަރީ ަމސަްއކަތުގެ ްޕޭލނުގަިއ ހިަމނައިެގން ކުރާ އޮޑިްޓތަކެކެެވ. ިމ ްޕޭލނުގަިއ ހިެމޭނ 

 އެކު އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ަކނޑަައޅުއްާވ އޮޑިޓްތަކަށް ުއނި އިތުރު ގެެނޭވނީ ޮއޑިަޓރ ޖެެނރަލްެގ ހުއްދައާ

ުއޫސލްެއެގ މަީތްނނެެވ. އަަހރީ މަަސއްކަތުގެ ްޕޭލނުަގިއ ކުަރން ާރވާ  ޮއޑިޓްަތކުގެ ބާވަތާއި ސޯްކޕް 

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވަނީ  2017ވެސް ކަނަޑެއިޅފައިވާނެެއެވ. ދެުކނު ސަރަޙައްދީ ޮއީފސް މެދުވެރިކޮށް 

ެޓެވ. އެއީ ފަިއޭންނަޝލް އޮޑިޓް، ކޮްމޕްަލަޔންސް ޮއިޑްޓ އަދި ްސެޕަޝްލ ބާވަތެްއގެ އޮޑި 3މައިަގނުޑ 

ަވނަ ަންނބަރުގަިއ  7އޮޑިެޓެވ. ޮއޑިްޓގެ ބާވަްތަތކުގެ އިުތރު ަތްފޞީލު މި އަހަރީ ރިޕޯުޓގެ 

  ބަާޔނޮްކށްފަިއާވނެެއެވ.

  

އިދާާރގެ ޮއޑިެޓވެ. އަިދ  77ވަނަ އަަހރު ެދުކނު ސަަރޙައްދީ ޮއފީުހން ކުުރމަށް ުފރަތަމަ ރޭުވނީ  2017

އޮޑިްޓ އިުތރުުކެރިވފައިވެެއެވ. މިގޮުތްނ  5ަވނަ އަހަރު ުނިނިމ އޮތް  2016މި އޮޑްިޓތަކުގެ ެތރެއަށް 

އޮޑިޓް  5ތުރުކުރި އޮޑިޓާއި އަިދ އެ އަހަުރެގ ޕްޭލަންށ އި 77ވަަނ އަހަރު ްޕޭލނުްކރި  2017

އިދާާރގެ ޮއޑިުޓގެ ީފލްޑް ަމސައްކަތް  65އާިދާރގެ އޮިޑޓުގެ ެތރެިއން  82ހިމަނިައެގން ްޕޭލން ކުެރުވނު 

ަވނަ އަހަރުެގ  2016ެގ ނިޔަަލށްަވނީ ނިންާމެލިވފަިއވެއެެވ. އަދި މީގެ ތެރެިއްނ  2017ިޑސެްމބަރ  31

ަވަނ ދުވަުހގެ  2018ެފބުްރައރީ  28ަމސްައކަތްަވނީ  ފުަވއްމުަލކު އަޮތޅު ކަުއްނިސލެްގ ީފްލޑް އޮޑިޓް

ރަުށ  8ަވނަ އަހަރު ްޕޭލންުކރި އޮޑިްޓތަކެުގ ެތރެިއން ފުަވއްމަުލކު  2017ނިަޔލަށް ިނންާމފައެެވ. އަިދ 

ކަުއންިސްލ އުވާލުާމއި ުގިޅގެން އޮޑިްޓ ކުރުމަށްަޓަކިއ ބައެއް ކައުްނިސލްތަުކްނ މާލީ ބަާޔްނ ތައްޔާުރ 
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 މި ޮއފީހަށް ުހށަހާާޅފައި ނުވާތީ ާއއި ަރށު ަކއުްނިސލްަތްއ ހިންގަުމން އައި އިމާރްާތތަކާިއ ކުުރމަްށަފހު

ލިޔެިކުޔންތަްއ އެެހން މުައްއސަސާ ެއއްގެ ބެލުމުގެ ަދށަށް ެގންގޮްސަފއިާވތީ، އޮިޑޓް ކުރުަމށް ޭބުންނވާ 

 28ތް ަވނީ ުނވަެފއެެވ. މިގޮުތން ިލުޔންތައް އެްކެސްސެވޭވނެ ގޮތް ހަމަޖެިހފައި ނުާވތީ އޮޑިޓް ކުރެވޭ ގޮ

އިދާރާގެ ެމޭނޖްެމންޓް ލެޓަރ ނިިމަފިއާވ  43ގެ ނިަޔލަްށ މި އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެިއން  2018ފްެބރަުވރީ 

އިދާރާެގ  21ލޯކަލް ކަުއްނސިލްތަކުެގ ތެރެއިން  23ަކމަށާއި އަދި ޮއޑިޓް ރިޯޕޓް ާޝޢިއު ުކަރްނޖެހޭ 

  އޮޑިޓް ިރޕޯޓް ިނންާމލެިވަފިއވެއެެވ.

  

އިދާރާގެ އޮޑިޓުެގ ެތޭރގައި ހިެމެނީނ އޮޑިްޓ  64އިޮޑޓް ިރޯޕޓާއި ެމޭންޖމަންޓް ލެަޓރ ިނންާމެލވުނު 

ސްކޫލްެގ  14ލޯަކލް ަކުއންިސލުގެ ޮއޑާިޓއި، ެމޭނޖްމެންޓް ެލޓަރ ިންނމާފައިވާ  21ރިޕޯޓް ިންނާމެލިވފައިވާ 

މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް އާިއ  10އޮޑިޓާއި ހެލްތް ެސްނޓަރގެ  5ީރަޖަނލް ޮހްސޕިޓަލް އޮޑިޓާއި  5އޮޑިޓާއި 

ިމނިަވްނ  03އެއަރ ޕްޯޓެގ އޮޑިާޓއި  1ފެިމީލ ެއންްޑ ިޗލްްޑެރްނސް ސާރވިަސސްގެ ޮއިޑޓިާއ  4

ވަނަ  2017ސްެޕަޝލް އޮޑިޓެވެ. ިމ ގުޮތން  1މުއައްަސސާތަުކގެ ަސރަޙައްީދ ޮއީފހުގެ ޮއޑިޓާއި އަދި 

ދަދުގެ ތެޭރގައި ހިެމެނނީ އެ އިދާރާަތަކށް އާމަްދނީގެ ޮގތުގަިއ އަހަރު އޮޑިޓް ކުރި އާިދރާަތކުގެ ަފއިާސގެ އަ

 707,671,782ރުިފޔާ އާއި އެ އިދާާރތަުކން ޖުމްލަ ަޚރަދުކްޮށަފއިވާ  76,965,257ޖުމްލަ ިލިބފައިވާ 

  ގައި ބަޔާްނކުރެިވަފިއާވނެއެވެ. 1ރުިފޔާެއެވ. މި ކަްނކަުމގެ ަތްފސީލު ތިީރގައިވާ ތަާވލު 

  

ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރޭވުނު އޮޑިޓްތަކާއި  2017 ސަރަހައްދީ އޮފީހުން : ދެކުނ1ުތާވަލު 

  ނިންމުނު އޮޑިޓްތަކުގެ އަދަދާއި އޮޑިޓްކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު

  

 އޮޑިޓްކުރެވުނު

  ތަންތަން

ޕްލޭންކު

  ރި

ޕްލޭނަށް 

  އިތުރުކުރި

ފީލްޑް 

މަސައްކަ

ތް 

  ނިމުނު

ރިޕޯ

ޓް 

ނުނިމި 

  ހުރި

ރިޕޯޓު 

ނިންމު

  ނު

މުނު ރިޕޯޓު ނިންއޮޑިޓް 

ދަނީއާއި އިދާރާތަކުގެ އާމް

  ޚަރަދު (ރުފިޔާ)

ލިބުނު 

  ފައިސާ
  ޚަރަދު

ލޯކަލް 

ކައުންސިލް 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

30 01  23 2  21  35,541,006 160,699,846  

ސްކޫލްތައް 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

12  02  14 -  14  903,006  182,109,998  
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ރީޖަނަލް 

ހޮސްޕިޓަލް 

އަދި ހެލްތް 

ސެންޓަރ 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

09  01  10  -  10  38,456,404  346,021,962  

މެޖިސްޓްރޭޓް 

ކޯޓުތައް 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

10  -  10  -  10  345,419  12,346,339  

ފެމިލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަން 

ސާރވިސް 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

04  -  04  -  04  -  4,859,110  

  އެސް.ބީ 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

06  -  03  -  03  -  -  

އެއަރ 

ޕޯރޓްސް 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

1  - 1    1  

107,742 1,634,527 

ސްޕެޝަލް 

  އޮޑިޓް
1  1  1    1  1,611,680    

އެސް.އޯ.އީސް 

(ފައިނޭންޝަލް 

  އޮޑިޓް)

4  -  -  -  -  - - 

  707,671,782  76,965,257  64  2  66  5  77  ޖުމްލަ
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ެގ  2017ޑިެސންބަރު  31ތާަވލުގައި ނިުމނު އޮޑިޓްަތއް ކަުމގައި ބަާޔންޮކްށފައި އެަވނީ ނޯްޓ: މަތީގައިވާ 

ގެ ނިަޔލަްށ ޮއިޑޓް ިރޕޯޓާިއ  2018ެފްބރުއަީރ  28ނިަޔލަށް ޮއޑިޓް ީފލްްޑ ަމސައްަކތް ިނންމާ، 

 މެޭނޖްަމންޓް ލެަޓރ ިނންާމަފއިވާ އޮޑިްޓތަެކެވ.

  

އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ  

 ކަންތައްތައް

ަވނަ އަަހރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ެމޭންޖަމްންޓ  2017މި ބައިގައި ހިަމާނފިައާވނީ ދެކުނު ސަރަަޙއްދީ އޮފީުހން 

އާިދރާގެ ތޭެރަގއި ހިަމާނފަިއވާ އޮޑިޓްތަުކން ފާަހގުަކރުެވނު މައިގަނޑު ަކންތައްތުަކގެ  64ލެޓަރ ނިންމާަފއިވާ 

އިެޑުޔޭކަޝން ާދއިރާެގ  ،. އެގޮުތން ލާމުަރކަީޒ ދާއިާރގެ ލޯކަލް ަކުއްނިސްލތަުކެގ އޮިޑޓުްނނާއި ހުާލސާއެވެ 

ެހްލްތ ދާއިރާެގ ީރަޖަނލް ޮހްސޕިަޓްލ ައދި ެހލްްތ ެސްނޓަރތަކުެގ އޮިޑުޓްނނާިއ ، ސްޫކލްތަކުގެ ޮއޑުިޓްނނާއި 

ގާއިމް ކުެރވިަފއިވާ ފެިމލީ ެއންްޑ ަޝރުއީ ދާއިރާގެ މެޖިްސްޓރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ދެުކނު ސަރަޙްައދުގައި 

ިޗްލޑްަރން ސާރިވސް ެސްނޓަރތަކާއި ިމނިަވން މުވައްަސސާ ތަުކގެ އޮޑިުޓްނ ފާަހގަކުރެވޭ މަިއގަނުޑ 

  ަގއި ަބާޔްނކުރިެވަފއިާވނެއެވެ.  8އަދި  7، 6، 5، 4، 3ކަންަތްއތަުކގެ ުހާލސާ ިތީރަގިއވާ ތާވަލު 

  

ގިައ ާފހަގަކޮްށފަިއާވނީ ޖުްމަލ ގޮތެއްަގއި އޮޑިޓް ރިޯޕޓާއި ެމނޭޖްަމންްޓ ލެަޓރ  2ތިރީގައިވާ ާތވަުލ 

އިދާާރގެ ޮއޑިުޓން ާފހަގަުކރުެވނު މުހިްއމު ބައްެއ ކަްނކަމުގެ ުހާލސާއެެވ. މިގޮުތން ޖުްމލަ  64ިނންުމނު 

ރުިފާޔ ހޯަދންޖެިހފައިާވ ކަމާއި،  24,578,708ގޮތެއްގަިއ އެ އިދާރާަތުކްނ ދައުލަތުގެ އާމްަދނީެގ ގުޮތަގއި 

ރުިފާޔ ހޯދަންޖެިހފައިވާ ކަމާއި، ާފއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުެގ  7,715,657އެ އިދާރާތަކުގެ އާމްަދނީގެ ގުޮތގިައ 

ރުފާިޔ އެ  4,074,588ބަޖެޓް ބާީކެގ ގޮތުގައި ޕަބްލްިކ ޭބްންކ އެކަުއންަޓްށ އަނބުރާ ޖަާމކުަރްނޖެހޭ 

 ދަުއލަތުެގ މާިލްއޔަތުގެ  ީމެގ އިތުރުން ްނކް ެއަކުއންޓުގައި ހިުރަކން ފާަހގުަކރެުވނެެވ. އިދާރާތުަކގެ ބޭ 

  ުރފިޔާ ައނބުރާ ހޯަދްނޖެޭހަކްނ ފާހަަގކުރެުވެނވެ. 4,836,329ގަވާއިދާޚިާލަފްށ ީދފައުިވުމެގ ސަބަުބން 
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އޮޑިޓްކުރެވުނު ދާއިރާތަކުގައި ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރު  2017: ދެކުނު ސަރަޙައްދީ އޮފީހުން 2ތާވަލު 
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ބަޖެޓް ބާކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް 

 އެކައުންޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ
 

 ދާއިރާ
އިދާރާތަކުގެ 

  އަދަދު

ދައުލަތުގެ 

އާމްދަނީގެ 

ގޮތުގައި 

ލިބެންޖެހޭ 

  ފައިސާ

އާމްދަނީގެ 

ގޮތުގައި 

އިދާރާތަކައް 

ލިބެންޖެހޭ 

  ފައިސާ

 -ބަޖެޓް ބާކީ 

.އޭ.އަށް  ޕީ.ބީ

އަނބުރާ 

ފޮނުވާފައިނުވާ 

  ފައިސާ

ގަވާއިދާ 

ޙިލާފަށް 

ދިނުމުގެ 

ސަބަބުން 

އަނބުރާ 

ހޯދަންޖެހޭ 

  ފައިސާ

 ލޯކަލް

  ކައުންސިލްތައް
21  20,623,371  83,238  2,432,752  2,727,610  

  106,069  -  -  390,914  14  ސްކޫލްތައް

ރީޖަނަލް 

  ހޮސްޕިޓަލްތައް
10  3,349,129  7,281,461  1,641,836  1,943,861  

 މެޖިސްޓްރޭޓް

  ކޯޓްތައް
10  214,727  -  -  -  

ފެމިލީ އެންޑް 

ޗިލްޑްރަން 

  ސާރވިސް

04 -  -  -  58,469  

  -  -  -  - 03  އެސް.ބީ

  320  -  -  567 01  އެއަރ ޕޯޓްސް

  -  -  350,958  -  01  ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް

  4,836,329  4,074,588  7,715,657  24,578,708  64  ޖުމްލަ
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ގެ  2016އަދި  2015: ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު 3ތާވަލު 
  އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

 ނު އިދާރާތަކުގެއޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމު

  އަދަދު

  ލޯކަލް ކައުންސިލް  21

ރާއި އޮޑިޓްގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަ

  ބާވަތް

  ްޕލަަޔްނސް އިޮޑޓް ގެ ޮކމް 2015މާލީ ައހަރު 

  ްނަޝލް އޮޑިޓް ގެ ަފއިނޭ  2016މާލީ ައހަރު 

 ރާތަކުގެ އާމްދަނީއޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާ

  އާއި ޚަރަދު

  ރުިފޔާ  160,699,846  ޖްުމލަ ަޚރަދު 

  ރުިފޔާ  35,541,006  ޖްުމލަ ިލުބނު 

  ގެ އާމްދަނީދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާ ) 1
 ަ2,723,786ހޭ  ޖުރިމަނާގެ ގޮުތގައި ިލބެންޖެ ިއވާ ބިންތަކަްށ ިބުމ ކުްއޔާއި ކައުްނސިްލަތުކން ުކއްަޔށް ޫދކޮްށފ/- 

 ކަުއންިސލް) ޯލކަލް 05ވަުޅ އަޅާފައިުނުވން (ރުިފާޔ ހޯދުމަށް އެކަށީެގންާވ ފިޔަ
 ާކަލް ކައުންސިލް)ލޯ  02( .ފާިޔ ޯހާދފިައ ުނވުންރު  448,582-/ އެޑާްވންސަްށ ީދފިައވ 
 2016 ްިފޔާ ރު 2,432,752-/މާކުަރންޖެޭހ ލިްކ ޭބްނކް ެއކައުްނޓަްށ ޖަަވަނ އަަހރުގެ ބަެޖްޓ ާބީކ ޕަބ

 އުްނސިްލ)ޯލަކލް ކަ  09ޖަމާކޮްށފައި ނުވުން. (
 ަޓްަށ ފިާޔ ަޕބްލިްކ ޭބންކް ެއކަުއންރު  -/3,970,127ލައިގެނަްފއިާވ ދައުލަުތެގ އާމަްދީނގެ ޮގުތަގއި ބ

 ންސިްލ)ލޯަކލް ަކއު 15ޖަމާކޮްށފައިުނވުްނ. (
  ަލަޯކްލ  03އި ނުުވްނ. (ޔާެގ ަތފުީޞްލ ބަލަހްައާޓފަުރފި  145,037-/އާމްދަީނެގ ގޮތުގައި ަބލަިއަގްނނ

 ކައުްނިސްލ)
  ާފިާޔ ުމައއްސަާސތަަކްށ ރު  16,653,244-/ ފަިއސާިއްނ ާބީކ ެވަފއާިވ ދައުލަުތެގ މުއަްއަސސާތަުކްނ ފޮުނވ

 ކަުއންިސލް) ޯލކަލް 04ރައްދުކޮށްަފިއ ުނވުްނ. (
 ުޔާ ެއހެްނކަންކަމްަށ ުރފި  -/385,552ެރިއްނ މަށް ޮފުނާވފިައވާ ފައިާސެގ ތެކަރަްނޓް ބިްލތަަކށް ފަިއާސ ެދއްކ

  ްނސިްލ)ޯލކަްލ ކައު 01ަޚަރދުކޮްށަފިއވުްނ (
  ަކުަރްނޖެޭހ އްދަތަށް ކޮްނޓްރެކްޓްިއްނ ުއނިތް ުނނިންަމިއ ލަސްެވަފިއާވ މުއްކައެއްަބްސވުމާއި އެްއގޮަތށް ަމސ 

 ލޯކަްލ ކައުންސިލް) 02( ުވްނ.ުއނިޮކްށފަިއނު ުރފިޔާ  471,843-/
  ޯލކަލް  01( ާލފަށް ީދފައިުވން.ުރފިާޔ އެއަްބސުްވާމިއ ޚި 85,454-/ރިޓެނަްޝން ަފިއާސެގ ޮގުތގަިއ 

 ކައުްނިސްލ)
  ުރފިާޔ  83,238-/ސާ ެނގުުމެގ ަސބުަބްނ ތުރުަތަކށް ަދށް ރޭޓަުކްނ ފައި ދޫކްޮށގެން ުކރާ ދަ ލްޯނުޗ ކުއަްޔްށ

 އުްނސިްލ)ލޯަކލް ކަ  01( މަދުްނ ަނާގފަިއވުން.
  

  ޚަރަދުހެންއިދާރާގެ ބަޖެޓްޚަރަދާއި އެހެނި ) 2

  

  ެ1ުތން. (ނެއެނެގން  އާިވކަްނ ލިޔެިކޔުމުން ންާވ ޮގތެްއގިައ ިދރާާސ ކޮށްފަ ބިުމެގ ަބަދުލ ދިނުުމަގިއ ެއަކީށގ 
 ލޯކަލް ކަުއްނސިްލ)

 ަންިސްލ)ޯލކަލް ކައު  04 ދީފަިއވުްނ. (ުރފިޔާ  23,655-/ުދެގ ޮގތުގަިއ ގަާވއިދިާއ ިޚލާަފށް ކެުއމުގެ ަޚރ 
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 ާލަޯކްލ  1. (ްތ ުކރުމްަށ ަހވާުލކޮްށފަިއވުން އި ދެަވނަފަހަރަށް އެ މަަސްއކަކޮްންޓެރކްްޓ އުާވެލިވފައިާވ ަފާރތ
 ކައުްނިސްލ)

 ަފިޔާ ީދފައިުވން. ރު -/6,781 ޑީގެ ޮގތުގައި ިއުތުރގަ  އިާވ ަމސައްަކއްތަކަށް ސްީމ ަމސައްކަުތެގ ބޭުރްނ ކްޮށފަރ
 ޯލކަލް ަކއުްނސިލް) 1(

 ްްނސިްލ)ލޯަކލް ަކއު 03ޔާ ދީފަިއވުްނ. (ރުފި 232,816-/ އެނެގްނނިެތ އިތުރުަގީޑަގިއ މަަސއަްކތް ކިުރަކނ 
 ިިފޔާ ީދފިައުވން. ރު -/109,218ތް ކުުރވުމަްށަފހު ތުުރަގޑީގެ ގޮތުަގއި މަަސްއކަވެރިެޔއްގެ ހުއްދަ ލިުޔުމން ނެތި އ

 ޯލަކލް ކަުއންިސލް) 04(
    ަިފޔާ ރު  9,000-/ރިމަާނެގ ގޮުތަގިއ ްއާކފިައ ުނުވުމެގ ސަބަބުްނ ޖޫ ބިދޭީސ ުމވައްޒަފުްނެގ ވިާސ ފީ ދ

 ްލ)ލަޯކލް ކަުއންސި 1ދައްކާފިައވުްނ. (
 ަުތގައި ގޮޑި އަދި ބަންދު އެަލވަންސް ގެ ރާ ުމވައްަޒުފންނަށް އިތުުރގަީޒފާ އަދާކު ޮކްނޓްެރކްޓް އުޫޞުލން ވ/-

  ކަުއންސިލް)ލޯކަލް  1ުރފާިޔ ީދފައިވުްނ. ( 6,013
  ިސިލް)ޯލކަލް ަކުއން 7ދީފަިއވުން. ( ުރފިޔާ ިއތުރަށް  -/56,921މުސާަރއާިއ އެަލވަްނސްގެ ޮގތުަގއ 
  ިލޯކަްލ ކައުްނސިލް) 6ްނ. (ުރިފޔާ މަދުްނ ދީފައިވު -/6,526މުސާަރއާިއ އެަލވަްނސްގެ ޮގތުަގއ 
  ްާލރި އުިނޮކށަްފިއ ީދަފއި ވުމާއި ުމސާރައިން ގަޑީޒިރުުނވާ ުދަވސްތަކަްށ ުމސާރަޙާކައުްނސިްލގެ ެމމްބަުރން ޮއފީަހށ

 ުއްނސިލް)ކަލޯކަލް  2އި ެދވަިފއިވުން. (ާޔ ިއތުރަށް މުސާރަިއެގ ގޮުތގަުރފި 215,823-/ނުވުުމގެ ަސަބބުްނ 
  ާއުންސިްލ)ޯލކަްލ ކަ  1ިފޔާ ީދފައިުވްނ (ރު -/21,200  ގެ ޮގތުގައި ޚިާލފަށް ިރސްްކ އެަލަވންސްގަާވއިދ 
  ާްލ ޯލކަ 1ުރފިޔާ ދަީފއިުވން ( 4,080-/ އެލަަވްންސ ގެ ޮގތުަގއި ޚިާލަފށް ަވގުތީ ިހްނުގމުގެގަާވއިދ

 ކައުްނިސްލ)
  ްްލ)ޯލަކލް ަކުއންސި 7ަފިއވުްނ (ާތއި ަތކެިތ ހޯދާ ިފޔާެގ ޚިދުމަރު  -/1,171,774އިޢުާލނު ނޮުކށ 
  ަލަޯކްލ  3( ިފާޔެގ ިޚދުމަްތ ޯހާދފަިއވުން ރު  -/439,592އްޔާުރުނޮކްށ ިޚދުމަާތއި ތަެކއްޗަްށ އޭެދ ފޯްމ ތ

 ކައުްނިސްލ)
 ަ4ން. (ފިޔާެގ ަޚރަދަުތްއ ކޮްށފަިއވުރު  -/1,504,275ިއ އެަފިއސިާއްނ ތިޖޫީރގަިއ ަނގުުދ ފަިއާސ ަބހައްޓ 

 ލޯކަލް ކަުއްނސިްލ)
  ްދްމަާތއި ަތެކިތ ޚި ުރފިާޔެގ  -/497,442 ެވިރޔްެއެގ ުހއަްދ ުނހޯދާ ޕާޗޭްސ އޯަޑރ ފޯްމ ަތއްޔުާރ ުނޮކށ

 )ލޯކަްލ ކައުންސިލް 3ހޯދާަފއިވުން (
 ާޯލކަލް  1އިވުްނ (ިފާޔެގ ޚިދްަމާތިއ ތަކެިތ ގަެނފަ ރު   -/194,349ތިްނ ފަރާތުްނ ިލޔުުމްނ ައުގ ނުހޯދ

 ކައުްނިސްލ)
  ުަކލް ކައުްނިސލް)ލޯ  9ިފާޔ ަޚރަދު ޮކްށފައިުވން.(ރު-/1,090,235 ކޮްށ މުދާލުިބނުކަން ިލޔުުމން ޔަޤީްނ ނ 
  ްާޔ ުރފި  393,352-/ަމާނގެ ޮގތުގައި ަކނަޑްނޖެހޭ ކްަތ ިނންމާފަިއނުުވމުްނ ޖޫރީއެއްަބްސވެފައިވާ މްުއދަަތށް މަސައ

 ްނސްިލ)ލޯކަްލ ަކއު 06ކަނޑާަފިއ ުނވުްނ. (
  ަޯލަކްލ  03ފިާޔ ަޚރުަދކޮށަްފއިުވން. (ރު  -/79,277ކިުޔންތައް ެނިތ ކާިއ ބެޭހ ބިލްތަކާިއ ލިޔެ ަޚރަދުތ

 ކައުްނިސްލ)
  ްްނސިްލ)ޯލކަލް ކައު  1ުދކޮްށަފިއވުްނ. (ުރފިާޔ ޚަރަ -/123,600 އަމިއަްލ ފަރާަތކިާއ ަހވާުލކޮްށގެނ 
  ޮލޯކަްލ ކައުންިސްލ) 1ވުްނ. (ދަްއާކފައި 315,824-/ތުގައި ކަރަްންޓ ބިްލ ަތކަްށ ޫޖރީަމާނެގ ގ 
  ާަކއުންިސލް)ޯލަކލް 1(ފިާޔ ދައްކާފަިއނުުވްނ ރު  -/2,835ެގ ގޮތުގަިއ ވެހިަކލް ތަުކެގ އަަހރީ ީފ ޖޫރީމަނ   

  އިސާތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފަ ) 3

  ލޯކަްލ ކައުްނިސްލ) 2ްނ. (ުރފާިޔ މަދުވު 25,900-/ތިޖޫރީްނ 
  ިއ އާ ަތުކން ކުރާ ަޚރުަދެގ ިރޕޯްޓ ކައުންޓް ާބކީ އާިއ އެކަުއންޓް އެ ތައްާޔރުކުރަްނޖެހޭ މަހުްނ ަމހަްށ

  ކަުއންިސލް)ލޯކަލް  3ރު ުނކުާރ މައްސަލަ. (އެކުައންްޓ ިރކޮްނިސލޭިއޝަްނ ތައްޔާ
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  ުލޯކަްލ ކައުްނިސލް) 4ވުން. (ތިޖޫީރ ިރޕްޯޓ ަތއްޔުާރކޮްށަފިއ ނ  

  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 4

  ްޯލކަްލ ަކއުްނިސްލ) 10ރުން. (ހުންޮގްސފަިއނުުވްނ/ުއނިއިުތުރ  ާބކީ ުކރަުމްނ ގެ ސްޓޮކް ަގވާއިުދނ 
  ްލ ކައުންސިލް)ލޯކަ 19ަލހައްާޓފައި ނުުވން. (ބަހަރުމާުދ ެއކަށެިގނާްވ ގޮތެްއަގިއ  

  ބާ ބެހޭ ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބު އާއި މާލީ ހިސާބުކިތާ ) 5
 ) .ްްލ ކަުއންސިލް)ލޯކަ 11އަންޮކލިަފއިްޑ އޮީޕިނައނ 
 ) .ްުއންިސްލ)ޯލކަލް ކަ 4ކޮިލފައްިޑ ޮއީޕނިއަނ 
 ) .ްުއްނސިްލ)ލޯކަލް ކަ 3އެޑަްވރްސ ޮއީޕނިައނ 
 2016ްްލ ކަުއންިސލް)ލޯކަ 2ާޔރޮުކްށފިައ ުނވުން. (ަވނަ އަހަުރެގ ާމީލ ބަޔާން ތައ  

  ތައްތައްއެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަން ) 6

  ާާފީރެގ އާމަްދނީ ިލބޭ ގޮތްތަކާިއ ިވޔަ މަޢުޫލމާތު އަދި ާއްމދަނީއާއި  ރީގެކައުްނސިލް މެްމބަރުްނގެ ވިަޔފ
 ަކއުްނސިލް) ޯލކަލް  7ށަހަަޅންާވނެކަަމށް. (ން ަކއުްނސިްލގެ އިާދރާއްަށ ހުގުޅުްނތަާކބެހޭ ަމޢުޫލާމތު ިލުޔަމކު

 ްސިްލ)ޯލކަލް ަކއުން  1ަރންްޓ ބިްލ) ((ކަ ުރފާިޔ) 619,447( ަފއިުވންއެއަްކމަަކށް ެދަފހަަރށަްޚރަދު ޮކށ 
 ްޯލކަްލ ކަުއްނިސްލ) 1ަދނީ) ފާސްޮކްށފަިއ ުނވުްނ. (ކައުްނސިްލެގ ާއމްދަީނ ބަެޖްޓ (އާމ 
 ައުްނިސްލ)ކަ ޯލަކލް  7ްއ ބްާއަފިއުނުވން. (ކައުްނސިްލެގ އާއްުމ ބައްދަލުުވންތ 
  ް8ިއ ުނވުްނ. (އިާވ ބްައދަުލވުމެއް ާބްއވާފަ ވިފަ ޓަަކއި އާްނމުކްޮށ ހުުޅވާލެ ރައްިޔތުްނނަށް ަމޢުލޫާމުތ ިދނުމަށ 

 ލޯކަލް ކަުއްނސިްލ)
  ޭޯލކަްލ ަކއުްނިސްލ) 7. (ާރްތތަކަްށ ފޮުނާވފިައ ުނވުން ފަމަޢުލޫާމތާިއ ރިޕޯުޓ ފޮުނވަްނޖެހ  

 
  

ގެ އޮޑިޓުން  2016އަދި  2015: އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ސްކޫލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު 4ތާވަލު 
  އިގަނޑު ކަންތައްތައްފާހަގަކުރެވުނު މަ

  ލްސްކޫ 14  ދާރާތަކުގެ އަދަދުމެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އި

ރާއި އޮޑިޓްގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަ

  ބާވަތް

  ްނަޝލް އޮޑިޓް ގެ ަފއިނޭ  2015މާލީ އަހަރު 

  ޭނންަޝލް އޮޑިޓް ގެ ަފއި 2016މާލީ އަހަރު 

 ރާތަކުގެ އާމްދަނީއޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާ

  އާއި ޚަރަދު

  ރުިފޔާ  182,109,998  ޖްުމަލ ަޚރަދު 

  ރުިފޔާ  903,006  ޖްުމލަ ލިުބނު 

  ގެ އާމްދަނީދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާ ) 1
   

  ހެން ޚަރަދުއިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނި ) 2

  ިކޫްލ)ސް  1ގެ ޮގތަުގއި ީދފައިުވްނ (ުރިފާޔ ދަތުުރ ެއަލވްެނސް  -/80,119މިނިސްޓްީރެގ ހްުއދަ ނުހޯދައ 
 ަ12ފިައވުން (ިފާޔގެ ޚިދުަމތާއި ަތކެިތ ހޯދާ ރު -/760,527ްއޔާރުުނޮކށް ޚިދުމަާތއި ަތކްެއަޗށް އެދޭ ޯފމް ތ 

 ސްޫކލް)
 ްސްކޫްލ) 2ކޮްށަފިއވުްނ (ުރފިާޔ ަޚރަދު   -/96,735ޕަރޭޗސް އޯޑަރ ފޯްމ ތައްާޔރުނޮުކށ 
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 ަ12ަޚަރދު ޮކށްފައިުވން ( ިފޔާރު -/1,275,875 ން ޔަޤީންުނކްޮށ މުދަލާއި ިޚދުމަްތ ތަަނށް ިލބުުނކ 
 ސްޫކލް)

 ޮްސކޫްލ) 5( ތަްށ ތައްޔާރުޮކށްފަިއ ުނވުންަވުއަޗރ ރަިޖސްޓަރީ ަގވާއިާދ އެއްގ 
  ްސްކޫލް)   9ނެަފއުިވން (ތަެކތި ގަ -/394,498ިއ ފަރާތުްނ ައުގ ނުހޯދަ 3ލިޔުމުަކނ 
  ކޫްލ)ސް  1ްނ (ފިާޔ) ފަހުަރ ަޚރުަދކޮްށފަިއވުރު  -/19,950( 2އެއްަމސަްތކަތަކަްށ 
  ަސޫްކްލ) 1ރަދު ޮކްށަފިއވުްނ (ޕޭމަްނޓް ަވއުޗަރ ތައްާޔުރނުޮކށް ޚ 
 ްސްކޫްލ) 1ކޮްށފައުިވްނ (ުރފާިޔ ަހވާލު -/670,500 އެހެން ފަާރތްަތާކިއ ފަިއާސ ަހާވލުކުރަންޖެޭހ ފަާރތްޫނނ 
  ަސޫްކްލ) 1ފިާޔ ީދފަިއުވްނ (ރު  -/6,000ވަްނސް ެގ ގޮތުގިައ ގަވާއިާދ ޚިާލފަްށ ޓެނުައރިޝްޕ އެލ  

  އިސާތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފަ ) 3

 ި375,436/-ގޮތުގަިއ ބަލިައެގްނަފިއވާ   ަދއުލަުތެގ އާްމދަީނއާއި ގެ ލައިްފ ސްކިްލ ވޯކޮްޝްޕެގ ބާީކ ާއއ 
 ސޫްކްލ) 5ކޮްށފައިުނވުްނ (ަޕބްލިްކ ބޭްނކް އެކައުންޓަްށ ޖަމާ

 ޭިއ އާ ަތުކން ކުާރ ަޚރުަދެގ ިރޕޯޓް ަކުއންޓް ާބކީ އާިއ އެކަުއންޓް އެ  މަހުްނ ަމހަްށ ތައްާޔުރކުރަްނޖެހ
 ސޫްކލް) 6ރު ުނކުުރން (އެކަުއންްޓ ިރކޮްނސިލިޭއޝަްނ ތައްޔާ

  ާްސކޫލް  3ރުޮކްށފަިއ ުނވުްނ (ތިޖޫީރ ާބކީ / ތިޖޫރީ ރިޯޕޓް ތައްޔ(  

  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 4

 ެސްކޫްލ) 8ުރން (ހުއުިނިއތުރު  ންގޮްސަފިއުނވުްނ /ސްޓޮކް ގަވާއިުދްނ ާބކީކުަރމުްނ ގ 
 ަްސކޫލް 12ލަހައްާޓފިައ ުނވުން (ހަރުމާުދ ެއަކީށެގންާވ ގުޮތގައި ބ(  

  ބާ ބެހޭ ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބު އާއި މާލީ ހިސާބުކިތާ ) 5

   

  ތައްތައްއެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަން ) 6

 ުްސކޫލް) 01ްނތައް ނެތުްނ. (އޮޑްިޓ ުކރުަމށް ޭބުނންާވ ިލެޔކިޔ  

  

ގެ  2016އަދި  2015ދާއިރާގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މާލީ އަހަރު  : ޞިއްޙ5ީތާވަލު 
  އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

  ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރ ރީޖަނަލް 10 ރާތަކުގެ އަދަދުމެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ ނިންމުނު އިދާ

  މްްޕލަަޔްނސް އިޮޑޓް ގެ ކޮ  2015މާލީ އަހަރު   އި އޮޑިޓްގެ ބާވަތްއޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަރާ

  މްްޕލަަޔްނސް އިޮޑޓް ގެ ކޮ  2016މާލީ އަހަރު 

އި ތަކުގެ އާމްދަނީ އާއޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާރާ

  ޚަރަދު

  ރުިފޔާ  346,021,962  ޖުްމލަ ޚަރަދު 

  ރުިފޔާ  38,456,404  ޖްުމލަ ލިުބނު 

  ގެ އާމްދަނީދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާ ) 1
  ލަ ަތކާއި، އަާސންަދ އަދި އަމިއްފިޔާ (ދައުަލުތގެ މުައއްަސސާރ7,226,716ު /-އާމްދަީނގެ ގޮތުަގއި ހޯދްަނެޖޭހ

ހޮްސޕަިޓްލ/ހެލްްތ  5ން (ަފރާތްތަކަށް ބިްލކޮްށފަިއނުވު ވާ ިފޔަވަޅު އަޅަާފއިނުވުާމއި އެ ކުްނުފނިތަްއ) ހޯުދމަށް ެއކަށީެގން 
 ސެންޓަރ)
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 ަުގަނ  2ުޓެގ ހެނީ ދިެވހީނަްށ ޙިުދމަްތ ޭދ ރޭމަތްދިނުމްަށފަުހ ިބލްކުރަްނޖެްށ ޙިދުހޮސްޕިޓަްލތަކުން ިބޭދސީްނނ
ުޖކުރާ ރޭުޓަގިއ ްލކޮށްފަިއަވނީ ިދެވިހންަނށް ޗާޕިޓަްލތަުކން ބިޭދީސންނަށް ބިބުޮޑކޮށް ަކމުަގއި ވީަނމަެވްސ، ހޮސް 
ްސޕަިޓްލ/ހެލްްތ ހޮ 4( ގަާފއިުވންިފޔާ މަުދްނ ނަ ރު  -/1,056,099ގޮތުގައި  ކަމަްށވާީތ، ދަުއލަތުގެ އާްމަދނީގެ 

  ސެންޓަރ)
  މްަދނީގެ ޮގތުަގއި އާ ފިޔާ) ކެންސަްލކޮށްފަިއވުުމން ރު  -/2,493,739ލް (ބި 10,225ވެރިެޔްއެގ ހުްއަދ ނުހޯާދ

 /ހެްލތް ސެންޓަރ)ޮހސްޕިޓަލް  5ޤީްނ ުނކުެރވުްނ (ޔަލިިބފައިާވ ފަިއސާެގ ފުރިަހމަަކްނ 
  ާެހލްްތ /ޮހްސޕިޓަލް  1ްށަފއި ނުުވން (ކަށް ިއނޮްވިއސް ތައްޔާރުކޮ ބިލްތަ  54,745/-ސިްސަޓމުން ތްައޔާުރކޮށްފަިއވ

 ސެންޓަރ)
  ާރ)ހެލްްތ ެސންޓަ ޮހްސޕިޓަލް/ 1ރޮުކށްަފއިވުްނ (ނުިލޭބ ފިައސާައަކްށ ރަސީުދ ތައްޔ 
  ިަޓރ)ހޮްސިޕޓަލް/ހެލްްތ ެސން 1ވުްނ (ަޚަރދުޮކްށަފއިސިާއންއާްމދަީނ ފައ 
 ެިއސާގެ ަތފުޞީލް އި ެއކަުއންޓްގަިއ ުހންަނ ފަ ިރކޮންސައިްލ ޮކްށފިައ ުނވުމާަކުއންޓް އާމްދަނި ަފިއސާ ޖަމާުކރާ އ

  ްލ/ހެލްްތ ެސންަޓރ)ހޮްސޕިޓަ 3ބަލަހަްއާޓފަިއ ުނވުްނ (

  ހެން ޚަރަދުއިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނި ) 2

  ި02ފިާޔ ަޚރަދު ޮކށްފައިުވްނ (ރު  -/422,809 ޔީަޤންުނކްޮށ ިޚދުމަތް ތަނަްށ ލިުބނުަކން މުދަލާއ 
 ހޮްސޕިޓަްލ/ހެލްްތ ެސންޓަރ)

 ިްލ/ހެްލްތ ޮހްސޕިޓަ 1ހަްއާޓފަިއ ނުވުްނ (ޔެކިުއންަތްށ ފުރިަހމައްަށ ބަލަހޮސްޕިޓަުލްނ ކުާރ ަދތުރުަތުކެގ ލ
 ސެންޓަރ)

 ަ1ފައިުވން (ޓުން ދީ އިާސ ބަނުްދ ދުވަުހެގ ރޭ ަސއްަކތަްތކަްށ އިުތރުަގީޑެގ ފަ އޮްފ ދުަވސްތަުކަގިއ ޮކށްފަިއާވ މ 
 ހޮްސޕިޓަްލ/ހެލްްތ ެސންޓަރ)

 ްރަދުކޮްށފިައވުްނ ޚަ  2,564,541/-ން އިތަުރށް  ކަނޑައަާޅފަިއވާ ވަަރްށ ވުރެ ބަޖެޓް ކޯޑުތަކަުގއި ަޚަރދުކުރުމަށ
 ހޮްސިޕޓަލް/ހެލްްތ ސެްނަޓރ) 1(

  ި1(އާްކފައިވުްނ ާޔ ބަޖެޓުން ދަުރފި 671,780/-ާސެގ ގޮުތގަިއ ކަރަްންޓ ބިްލ ަތުކެގ ުޖރުަމާނ ފައ 
 ހޮްސޕިޓަްލ/ހެލްްތ ެސންޓަރ)

 ްްށފައިުވްނ ކޮ ުރފާިޔ ަޚރަުދ  -/136,837ަކްނ ލިުޔމުްނ އެނެގްނނެިތ ފަިއާސ ޚަރަުދ ކުރުުމެގ ުހްއދަ ިދނ
 ހޮްސޕިޓަލް/ެހލްްތ ެސްނޓަރ) 02(

 ) ްސެންޓަރ ތްެހލް ޮހސްޕިޓަލް  2އި ނުުވން (ިފޔާ) ަތަކްށ ފަިއސާ ަދްއާކފަ ރު -/4,101,636ކަރަްނޓް ިބލ( 
  3ދުްނ (އް ބައިބަަޔްށ ަބހާލަިއެގްނ ހޯ ިފޔާގެ ތަެކއްޗާިއ ޚިދުަމތްތަ ރު  -/1,171,408އެްއފަހަާރިއ ަގނެޭވ 

 ހޮްސޕިޓަްލ/ހެލްްތ ެސންޓަރ)
 ުރ)ޮހްސޕިޓަްލ/ެހްލތް ެސންޓަ  1ްނ (ރޯިޕްޓ ތައްާޔރުކޮްށފަިއ ނުވު ަބޖެާޓ ނުބެޭހ ެއކަުއންްޓެގ ޚަަރދ 
 ެރ)ޮހްސޕިަޓލް/ހެްލްތ ސެްނޓަ 1 (އޭަޝްނ ތައްޔާރުޮކށްފަިއ ުނވުން  ރިޮކްނސިލިބޭްނކް އަެކއުްނޓުަތުކގ 
  ާޕަިޓްލ/ހެްލްތ ޮހސް  1ިފޔާ ދައްާކފައިުނުވްނ (ރު  -/61,427ެގ ގުޮތގަިއ ވެހިަކލް ތަުކެގ އަހަީރ ީފ ޫޖރީމަނ

 ސެންޓަރ)
  ިްސިޕޓަްލ/ހެލްތް ެސންޓަރ)ހޮ 4ޔާ އިތުަރށް ީދފަިއވުން (ުރފި  42,341/-މުސާަރާއއި އެަލވަްނސްގެ ޮގުތަގއ 
  ިޓަްލ/ހެލްްތ ެސނަްޓރ)ހޮސްޕި 2ދުްނ ީދަފިއވުްނ (މަ ުރފިޔާ  664/-މުސާަރއިާއ އެލަވަްނސްގެ ޮގތަުގއ 
 ިހެލްްތ /ޮހްސޕިޓަލް  2ޔާ ދީަފިއުވން (ުރފި 22,436/-ތުުރަގޑީގެ ަމސައްކަްތކޮށް ވެރިެޔއްގެ ހުއްދަ ލުިޔުމން ނެތި އ

 ސެންޓަރ)
  1ުވްނ (ޖެޭހ ފަިއސާ ިއނިޮކށަްފއި ނުްނސް ެއލަަވންސިއްނ ުއނިކުރަންަސރވިްސ އެލަވަ ގަޑީާލީރގެ ގޮުތަގިއ 

 ޮހސްޕިޓަްލ/ ހެްލތް ެސންޓަރ)
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 ާާޔ ީދފިައވުްނ ރުފި  80,911/-ެގ ގުޮތގަިއ ިއ ިޚލާފަްށ އިތުރުަގީޑ ފިައސާ ބިދޭީސ މަުވއްަޒފުްނެގ ކޮްނޓްެރކްޓ
  ހޮްސޕިޓަްލ/ ހެްލތް ެސންޓަރ) 2(

  އިސާބޭންކުގައި ހުރި ފަތިޖޫރީ އާއި  ) 3

 ަޓްަށ ފާިޔ ަޕބްިލކް ޭބންްކ ެއކުައންރު  -/3,335,283ަލއިގެްނަފިއވާ ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީގެ ޮގުތަގއި ބ
 ރ)ހެލްްތ ެސންޓަ ޮހްސިޕޓަލް/ 3ޖަމާކޮށަްފއިނުވުްނ (

  1( ޮކށަްފއިުނވުން ންަޓށް ޖަާމ ކައު ފާިޔ ޕަބްިލްކ ޭބންްކ އެ ރު  1,641,836/-ބަޖެްޓ ބާީކެގ ގުޮތގައި ުހިރ 
 ހޮްސޕިޓަްލ/ހެލްްތ ެސންޓަރ)

  ި1( ސާ އަނބުާރ ޮފުނވަާފއިނުުވން ވާ ފައިާސއިްނ ބާީކ ހުންަނ ފައި ވަިކ ާޚއްަސ ަކްނކަމަްށ ޮފނާުވފައ 
 ހޮްސޕިޓަްލ/ހެލްްތ ެސންޓަރ)

 ުހެލްތް ެސންޓަރ)ޮހސްޕިޓަލް  3ކޮށްަފއި ުނވުްނ (ތިޖޫީރ ާބީކ ތިޖޫީރ ިރޯޕޓް ތައާްޔރ/  

  ހަރުމުދާސްޓޮކާއި  ) 4

  ެފަިއ ނުުވން ިއުދްނ ަބލަަހއަްޓުމްނ ެގންޮގސް ހެނިެހްނ ަތެކީތެގ ސޮްޓްކ ގަވާ މެޑިކަްލ ކޮންސިުއމަބްްލްސ ައިދ އ
 ހޮްސޕިަޓްލ/ހެލްތް ެސންަޓރ) 9(

 ާނަްޓރ)ޮހްސޕިޓަލް/ެހލްްތ ސެ  10ުވްނ (ެއއްގޮތަްށ ބަލަހަްއޓާފަިއ ނު  ހަރުމަުދާލ ގުޅޭ ކަްނަކން ަގވިާއދ  
  ބާ ބެހޭ ފޮތްތައް އި މާލީ ހިސާބުކިތާމާލީ ހިސާބު އާ ) 5

   

  ތައްތައްއެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަން ) 6

   

 
  

ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު  2016ކޯޓުތަކުގެ މާލީ އަހަރު  : ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓ6ްތާވަލު 
  މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

ންމުނު ނިމެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 

  އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް 10

ރާއި އޮޑިޓްގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަ

  ބާވަތް

  ްޕލަަޔްނސް އިޮޑޓް ގެ ޮކމް 2016މާލީ އަހަރު 

 ރާތަކުގެ އާމްދަނީއޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާ

  އާއި ޚަރަދު

  ރުފިޔާ  12,346,339  ޖުމްަލ ަޚރަދު 

  ރުިފޔާ  345,419  ޖުމްލަ ލިުބނު 

  އާމްދަނީގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި އިދާރާ ) 1
  3ޔަވަުޅ އަާޅފިައ ނުުވްނ (ާޔ ހުޯދަމށް ެއަކށީގެްނވާ ފިުރފި 169,908/-އާމްދަީނެގ ގޮތުަގިއ ހޯަދންޖެޭހ 

 މެޖިސްްޓރްޭޓ ކޯްޓ)
 ަޖަާމނުޮކްށ  ޕްަބިލްކ ޭބންްކ އެކައުްނޓަށް  ުރފިޔާ  44,819/-ަލއިގެނަްފިއވާ ދައުލަތުގެ އާމްަދީނެގ ޮގުތަގިއ ބ

   ކްޯޓ)މެިޖްސޓްރޭޓް  3ބަހްައާޓފިައ ހުރުްނ (

  ހެން ޚަރަދުއިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނި ) 2
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 ީޓް ކްޯޓ) ެމޖިސްްޓރޭ 4ުދކޮްށފައިުވން (ުރފިޔާ ަޚރަ 151,775ން ނުޮކށް މުދަލާއި ޚިުދމަތް ިލބުުނަކން ޔަޤ

  ަހާޯދފައިވުން  ޔާރުުނކޮށް ިޚދުމަާތއި ތަކެތި ޯފމް ތައް /ެކްއަޗށް އެދޭ ފޮތް ގަާވއިދާ އެްއޮގތަށް ިޚދުަމާތއި ތ

 ެމޖްިސޓްރޭްޓ ޯކްޓ) 5(

  ާ3ަފއި ުނވުން (ޝަން ްސޓްޭޓމަންޓް ތައްާޔރުކޮށްއްގޮތަްށ ޭބްނކް ިރޮކންިސލިއޭއެ ދައުލަުތގެ ާމލިއްޔަުތގެ ަގާވއިދ 

 މެޖިސްްޓރްޭޓ ކޯްޓ)

  ޭޖިސްްޓޭރްޓ ޯކްޓ)މެ 2ުނން ކުރަުމން ނުދިއުްނ (ަޚރަދުކުރުމުގައި ވުަރޗަރ ނިާޒމް ބ  

  އިސާބޭންކުގައި ހުރި ފަތިޖޫރީ އާއި  ) 3

   

  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 4

 ާމެިޖްސޓްރޭްޓ ކޯްޓ) 8ވުްނ (އެއްގޮތަްށ ަބލަހްައޓާފަިއ ނު  ހަރުމުދަާލ ުގޅޭ ކަްނަކން ަގވާއިދ 

  ްޭރްޓ ޯކްޓ)ެމޖިސްޓް  2ްނޮގސްަފިއ ުނވުްނ (ގެސްޓޮކް ަގވާއިުދްނ ބަަލހްައަޓމުނ  
  ބާ ބެހޭ ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބު އާއި މާލީ ހިސާބުކިތާ ) 5

   

  ތައްތައްއެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަން ) 6

   

 
  

ގެ އޮޑިޓުން  2016: ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ތަކުގެ މާލީ އަހަރު 7ތާވަލު 
  ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

ންމުނު ނިމެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ 

  އިދާރާތަކުގެ އަދަދު

  ރަން ސާރވިސަސްފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑް 04

ރާއި އޮޑިޓްގެ އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަހަ

  ބާވަތް

  ނޭްނަޝލް އޮޑިޓް ގެ ަފއި 2016މާލީ ައހަރު 

 ރާތަކުގެ އާމްދަނީއޮޑިޓްކުރެވުނު އިދާ

  އާއި ޚަރަދު

  ރުިފޔާ  4,859,110  ޖްުމލަ ަޚރަދު 

  -  ޖްުމލަ ިލުބނު 

  ގެ އާމްދަނީއާމްދަނީ އާއި އިދާރާދައުލަތުގެ  ) 1
   

  ހެން ޚަރަދުއިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނި ) 2

 ޯރުފިާޔގެ  -/8,109އެްގ ުހއްދަ ނުހޯދައި މް ފުރިހަަމުނކްޮށ އިަދ ވެރިޔެ ޚިދުމަާތއި ތަެކތި ހޯދުމަްށ އެދޭ ފ 

 ސެންޓަރ) 1ޚިދުމަާތއި ތަެކިތ ހާޯދފައިވުްނ. (

  ްެސންޓަރ) 1އިވުްނ.(ިޚދުމަތާިއ ަތކެިތ ހޯދާފަ  ިފާޔގެރު   -/10,841އިައުގުނަބލަތިންފަާރތަުކން ލިޔުމުނ 

  ާެސްނަޓރ) 1ދީަފއުިވން. (ފިޔާ ރު -/2,650ިއާދ ޚިާލފަްށ ދަތުުރ އެލަަވްންސގެ ގޮތުގައި ގަވ 
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  ަްށ ތައްޔާރު ޮކްށފައިުނވުްނ.ދަތުުރ ރިޕޯުޓ ގަވާއިދިާއ އެއްގޮތ 

  ާެސންޓަރ 1ަހއްާޓފަިއނުުވން.( އެނޭގނޭ ޮގތަްށ ިހާސބު ބަލަކީ ބަޖެްޓ ާބކާީއއި ައިއޓަމް ަތކުެގ ބ( 

  ސެންޓަރ) 1ަޚރަދުކްޮށފިައވުްނ.(ފިާޔެގ ރު  -/6,483ވުައޗަރ ަތއާްޔުރނުޮކްށ 

 ްެސންޓަރ) 1.(ްޓީރ ތައްޔާރު ކޮްށފައިުނވުންގަވާއިދާ އެްއޮގތަްށ ަވއުަޗރ ަރޖިސ 

  ިސެންޓަރ) 4ފައިވުްނ. (ްށ ދީ ިއތުރަ  ުރފިޔާ  -/8,593މުސާަރއާއި އެަލވަްނސްގެ ޮގތުަގއ 

  ިެސންޓަރ) 2ްނ. (މަދްުނ ީދފައިވު ރުިފޔާ  -/679މުސާަރއާއި އެަލވަްނސްގެ ޮގތުަގއ 

 ީެސންޓަރ) 1(ދަްއކާފަިއވުްނ.   ބިލްަތކަށް ުރފިޔާ  -/4,834ްނ ުނކޮްށ މުދަލިާއ ޙިދުމަތް ލިބުުނަކން ޔަޤ 

  ެންޓަރ)ސެ 1ރުްނ. (ގައި ަމއަްސަލތަެކއް ހުާޚޒިީރ ބެލެހެްއޓުމު މުވައްަޒުފްނގ 

  ްީދފިައވުްނ.  ޔާ ރުފި  -/34,950ުތގަިއ ގޮްސ އަިދ ިލިވްނގ އެަލަވންްސެގ ަގވާއިދިާއ ިޚާލފަްށ ފުޑް އެަލވަނ

 ެސންޓަރ) 1(

  ާުރފިާޔ  -/20,190ނާ ފިައާސގެ ގޮތުގައި ފަިއ ނުުވުމެގ ސަަބބުން ޖޫރިމަ ކަރަްނޓް ބިލް ަތކްަށ ފަިއސާ ަދއްކ

  )ެސންޓަރ 3ދައްކާފަިއވުން. (

  އިސާތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި ފަ ) 3

   

  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 4

  ރ)ސެންޓަ 3ްނޮގސްަފިއ ުނވުްނ. (ގެސޮޓްކް ގަވާއިުދްނ ބަަލހްައަޓމުްނ 
 ިސެންޓަރ) 3ވުްނ. (އެްއގޮތަްށ ބަލަަހއްާޓފަިއ ނު  ހަރުުމާދ ުގޅޭ ކަްނަކން ަގވާއާިދއ  

  ބާ ބެހޭ ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބު އާއި މާލީ ހިސާބުކިތާ ) 5

   

  ތައްތައްއެހެނިހެން ކޮމްޕްލަޔަންސް ކަން ) 6

   

 

ގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު  2016: މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކުގެ މާލީ އަހަރު 8ތާވަލު 
 ކަންތައްތައް

ރ މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަ

ކުގެ ނިންމުނު އިދާރާތަ

  އަދަދު

  މިނިވަން މުއައްސަސާ 03

ހަރާއި އޮޑިޓް ކުރެވުނު އަ

  ބާވަތް އޮޑިޓްގެ

  ްނަޝލް އޮޑިޓް ގެ ަފއިނޭ  2016މާލީ ައހަރު 

ދާރާތަކުގެ އޮޑިޓްކުރެވުނު އި

  ދުއާމްދަނީ އާއި ޚަރަ

  -  ޖްުމލަ ަޚރަދު 

  -  ޖްުމލަ ލިުބނު 

  އާމްދަނީ ގެއިދާރާ އާއި އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ ) 1
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  ހެން ޚަރަދުއިދާރާގެ ބަޖެޓް ޚަރަދާއި އެހެނި ) 2

   

  ސާފައިތިޖޫރީ އާއި ބޭންކުގައި ހުރި  ) 3

   

  ސްޓޮކާއި ހަރުމުދާ ) 4

  ާސ)ުމއައްސަ  1. (ްނޮގސަްފިއ ުނވުން ގެސޮޓްކް ަގވާއިުދްނ ބަަލހައްަޓމުްނ 
 ިމުއަްއސަސާ) 2ވުްނ. (ެއްއގޮތަްށ ބަލަަހއްޓާފަިއ ނު  ހަުރމުާދ ގުޅޭ ކަްނަކން ަގވާއިާދއ  

  ބާ ބެހޭ ފޮތްތައް މާލީ ހިސާބު އާއި މާލީ ހިސާބުކިތާ ) 5

   

  ތައްތައްކޮމްޕްލަޔަންސް ކަންއެހެނިހެން  ) 6

   
 

  ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

އްެނމެ ެދުކުނގެ ދެ ސިޓީ ާއއި ދެ އަތޮޅުގައިވާ ދުައލުަތގެ އޮފީސްތަކަށް އަާމޒުކޮްށެގން އޮޑިޓަރ ެޖެނރަލްގެ 

ތަމްީރްނ ަވނަ އަަހރު މުހިންމު ތަްމީރން ްޕރޮްގރާމްަތކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެުވެނެވ. މި  2017އޮފީުހން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުުމެގ މައިަގނުޑ ަމޤްޞަދަީކ ދުައަލތުގެ ޮއީފސްތަކުގެ މާލީ ިހްނގުްނ ހަރުަދާނކޮށް ެއ 

ތަންަތުނގެ މުވަްއަޒުފންެގ، ޚާއްޞަޮކށް މާީލ ަކންކަުމަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ މަުވްއަޒުފްނގެ، ަފްނީނ ޤާބިލުަކްނ 

ދެުވނު ތަމްީރން ްޕޮރގްރާމްތަުކގެ ތަްފީޞލު ިތރީގައި ބަޔާންުކރިެވފައި އިތުރުކޮށްިދނުމެވެ. ިމގުޮތން ުކރިޔަށް ެގން 

  މިވަނީއެެވ.

އިެޑއުޭކަޝން ިމިނސްޓްރީން  އައްޫޑިސޓީގެ ްސކޫލްތަކުެގ ފިައޭނންސްގައި މަަސއަްކްތ ކުރާ ުމވްައަޒުފްނަނށް

ޫކލް ތަކުގެ ާމީލ ަގިއ ސް 2017މާރޗް  1އްިނިތޒާްމކޮށްެގން ޮއޑިޓަރ ެޖނެަރްލގެ ޮއފީހާއި ުގިޅެގްނ 

ބަާޔން ތައްާޔރު ކުރުާމއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕޮްރގާްރމެއް ކުރިޔަށް ެގންދެުވނެެވ. މިްޓެރއިިންނގ ޕްރޮްގރާމްގަިއ 

ުމވައްަޒުފން ބައިެވރިެވ ވަޑައިގެްނެނިވއެެވ. ިމްޓރެިއިނންގ ކުރިަޔށް ެގންދެުވީނ އައްޫޑހައި ސްޫކްލގެައވެ.  13

ިސސްެޓންޓް އޮިޑޓަރ ައްލފާޟިލް ޙުސަިއން ނިޔާޒީ އަދި މެޭނޖަރ، ފައޭިންނަޝްލ މިެސޝަންތައް ނަގައިދެއްވީ އެ 

  ޝާހިުދ އެެވ.هللا އޮޑިޓް ައްލާފިޟްލ ޢަބްދު 
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  ހިންގުނު އެހެނިހެން މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 

މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ރިޕޯޓުތައް އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދޭތޯ 

  މޮނިޓަރކުރުން

އެންމެ ެދުކނުގެ ދެ ސިީޓ އާއި ދެ އަޮތޅަުގއި ޤާިއމޮުކްށފައިވާ ަދއަުލތުެގ އޮފީްސަތުކްނ ދައުލުަތެގ 

މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިާދ އެއްގޮަތށް މަހުްނ މަހަށް ތައްޔާުރުކރަންޖެހޭ އާްމަދނީއާއި ޚަަރދާއި ތިޖޫީރ ފަިއސާގެ 

ފީުހން ޮމނިޓަރކޮށް ަބލަމުން ގެންގޮްސަފއިވެއެެވ. ރިޕޯޓުަތއް ތައްޔާރުުކަރމުން ގެްނދޭތޯ ދެުކނު ަސރަޙައްީދ އޮ

މިކަން ކުރުމުގެ މަްޤަޞދަކީ ދައަުލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވިާއުދގެ ދަުށން ދަުއލަުތގެ ޮއީފސްތަުކން ަބލަހައްަޓންޖެޭހ 

ނާކޮްށ މާލީ ހިސާބުކިތާބު ދުވަހާހަމަކޮށް ެބެލހެއްޓުމަށް ބާުރ ެއޅުމާއި ެއ އޮީފސްަތކެުގ މާީލ ކަންކަން ހަރުދަ 

ަޖާވުބދާރީުވްނ އިުތުރކުރުވުމެެވ. މިގޮުތން ދުެކނު ަސރަޙަްއދީ ޮއފީހުން ެއްނމެ ދެުކުނގެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ 

ަވަނ  2016އާިދާރެގ ާމލީ ރިޯޕޓުަތއް މަުހން މަހަށް ޮފނުވަުމން ެގނޮްގސްފައިވޭތޯ  96އަތޮޅަުގިއވާ 

ށް ބަލަހައްަޓްނ ފަާށަފއިވެއެެވ. އެގޮުތްނ ގިނަ އަހަރުގެ ެޖނުއަީރ މަުހން ެފށިެގން ގަވާއިުދްނ ޮމިނޓަރކޮ

ަވނަ އަހަރުގެ ޚަަރުދ ިރޕޯޓާއި ާއްމަދނީ ިރޕޯޓުގެ އިުތރުްނ ިތޖޫރީ ފައިާސެގ  2017އިދާރާތުަކގެ 

ިރޕުޯޓަތއް ގަވާއިުދން ފޮުނވާފައާިވަކން ފާހަގުަކރެެވެއވެ. އަދި ރިޕޯޓުތަްއ ގަާވިއދުން ުނޮފނުވާނަމަ، ެއ 

ަހނދުމަޮކށްދިނުުމގެ ގޮުތން އީމެިއލް ޮފނުވައިެގން ެވސް ިރޕޯޓުަތއް ހޯދިފަިއވެއެެވ. އަދި ، އީޮފސްަތަކްށ ގުޅައި 

މަދު އިދާރާއަުކްނ ނަމަެވސް ރިޕޯުޓ ުނޮފނުވާތީ، އެަކްނަކން ިއްޞލާުޙުކރުމަށް ެއ އިދާރާއެއް ިރޕޯުޓކުާރ 

ެގ ހެޮޔބަދަލުަތއް ެފންނަުމންާދ މިިނސްޓްީރއަށް ސިީޓ ޮފނުިވފައި ެވސް ވެެއެވ. ިމ ޮމިނަޓިރންގ މަަސއަްކތު

  ަކމުގައި ފާހަަގުކރެެވެއެވ.

   

  އޮޑިޓްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި އޮޑިޓްކުރުމުގެ ސްޓޭންޑަރޑްތައް 

(އޮޑިޓް ާޤޫނނު) ގައި  4/2007އޮޑިޓަރ ޖެެނަރްލގެ ޮއފީުހްނ ކުރާ އޮޑިްޓތަަކކީ ާޤޫނނު ަނންބަުރ: 

އިންޓަރޭނަޝަންލ  އާދެ ،ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ޮގާތއި އްެއގޮތަށް ބިައަނލްައޤްވާމީ އޮޑިިޓންގ ުއސޫުލތަަކށް 

އިން ނެެރަފއިވާ ިއންަޓރޭނަޝަންލ ސޭްޓްނޑަރްޑސް ޮއްނ  (IFAC)ފެޑޭެރަޝްނ ޮއފް އެކައްުނަޓންްޓސް 

 (INTOSAI)ފް ސުޕްރީމް އިޮޑޓް ިއންްސޓިިޓުއަޝންސް އޮޑިޓިންގ އާއި ިއްނޓަރޭނަޝނަލް ެއސޯިސޭއަޝން އޮ 

އާ އްެއޮގތަށް ުކރެވޭ އޮޑިޓްަތކެކެެވ. ޮއޑިޓަރ ެޖނެަރްލގެ ޮއފީުހްނ ، އިން ނެރޭ ޮއޑިިޓންގ ސްޭޓްނޑަރޑްސް 

ކުރާ ޮއޑިޓްަތކުގެ ެތރޭަގއި ހިމެނެނީ ފަިއޭންނަޝލް އޮޑިޓް، ކޮމްްޕލަަޔްނސް އޮޑިޓް، ސްެޕަޝލް އޮިޑްޓ 

ަވަނ އަހަރު ކޮށްފަިއަވީނ  2017ްނސް ޮއޑިެޓވެ. ދެކުނު ަސރަޙައްދީ އޮީފްސ މެދުވެރިޮކްށ އަދި ޕަރފޯމަ 

ބާވަތެްއގެ އޮޑިެޓެވ. އެއީ ފަިއޭންނަޝލް އޮޑިޓް، ކޮްމޕްަލަޔންސް ޮއިޑްޓ އަދި ްސެޕަޝްލ  3މައިަގނުޑ 

  އޮޑިޓެެވ.
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ން ަތްއޔާރުކުރާ މާލީ ބަާޔަނީކ ަމއިގަނޑު މަްޤޞަދަކީ އިޮޑޓްުކރެވޭ އިދާރާއި  ގެ "ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް" 

ެއ މާީލ ަބާޔްނ ތަްއޔާރުުކުރމަށް ަކނަޑައާޅފަިއވާ "ަފިއޭންނަޝްލ ިރޕޯިޓންގ ފްރޭމްާވރކް" އަކާ އެއްގޮތަްށ 

އެ މާީލ ބަާޔނުގެ ަޞއްޙަކަމުގެ މަްއަޗށް އޮޑިަޓރުެގ ރައުުޔ ، ތައާްޔރުކޮްށަފއިާވ ަޞއްޙަ ެއއްޗެއްތޯ ބެލުާމއި 

ން ދައުލަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ ފަިއޭންނަޝލް އޮޑިްޓތަކުގައި އެ ާމލީ އަހަރަުގއި އިާދރާތަުކްނ ދިނުމެެވ. މީގެ އިތުރު 

މާލީ ަކންކަމާ ުގޅޭ ޤާޫނާނއި ގާަވއިދުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަަމލޮުކްށފައިވާ މިންވަރަށް ވެސް އޮިޑޓަުރގެ ރައުުޔ 

ޭންނަޝލް ޮއޑިޓްތުަކގެ ތެރޭގަިއ ަވނަ އަހަރު ކޮްށފަިއާވ ފައި  2016ދެއެވެ. ދެުކނު ސަަރހަްއީދ އީޮފުހން 

ަމސޫްއލު ޮއީފްސ (ިމންިސްޓީރ ޮއފް ެއިޑޔުޭކަޝާނިއ ިމިނސްްޓީރ ޮއްފ ހެލްތާިއ  3ހިެމެނނީ ދަުއލަތުެގ 

ަވނަ އަހުަރގެ މާލީ ބަާޔންތަކުގެ ަފިއޭނނަްޝްލ  2015ޑިޕާޓްަމންޓް ޮއފް ޖުޑަީޝލް އެޑްިމިނސްޓްޭރަޝްނ) ގެ 

ރުެވނު އެ ަމސްޫއލު ޮއީފސްަތކުގެ ދަށުން ިހނާގ ިއދާރާ (ސްކޫލް، ީރަޖަނލް އޮޑިޓުގެ ބައެއްގެ ގޮުތގައި ކު

ހޮސްިޕަޓލް އަދި ެމިޖްސޓްރޭޓް ކޯުޓ) ތަުކެގ އޮޑިެޓެވ. މި ޮއޑިްޓތަުކގަިއ މައިަގނުޑ ގޮތެއަްގއި 

ޫނނާިއ ަވނަ އަހަރު އެ ިއާދރާތަކުން ާމލީ ަކންކަމުގައި ދަުއލަތުގެ މާލްިއޔަތުގެ ޤާ  2015ބަލަިއލެިވަފިއާވނީ 

  ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކޮްށަފއިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށެެވ.

  

އަކީ ވަކި ކްރައިޓީރިއާެއްއގެ މައްޗްަށ ިބނާކޮށް އެ ކްރައިީޓރިއަާއކާ އެްއގޮތަްށ "ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް" 

ަވނަ އަަހރު ދެކުނު ސަރަަހއްދީ  2016ކަްނކަން ހުރަިކން ނުވަތަ ނެތްކަްނ ެބލުމަށް ުކރެވޭ ޮއޑެިޓކެެވ. 

ވަނަ އަހުަރެގ  2015ފީުހން ކޮްމޕްލަޔަްންސ ޮއޑިޓް ްސކޯުޕގައި ކޮްށފަިއަވނީ ލޯކަލް ކަުއްނސްިލތަކުެގ އޮ

އޮޑިޓެެވ. ިމ ކޮްމޕްަލަޔްނސް ޮއޑިުޓަގިއ ޮއޑިޓް ކްރިައޓީިރއާެގ ގޮތުގައި ޭބނުންކޮްށަފިއަވނީ ލަޯކްލ 

ނާއި ގަވާއިދަށް ަޢމަލުކޮށްފަިއޭވތާޯއއި އިދާީރ ކަުއންިސލަްތުކން މާލީ ަކންަކމުގައި ަދުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތުގެ ޤާނޫ 

  ދާއާިރތްައ ލާމަުރކަޒީ ުއޫސުލން ހިންގުުމގައި ާލމަރުކަޒީ ޤާޫނނަށް ޢަަމލުކޮްށަފއިވޭޯތ ބެލުެމެވ.

  

ތަކަކީ ުދިނޔޭގެ ުސޕީްރމް ޮއިޑޓް އިންސްޓިޓިުއަޝންތަުކން ޢަމަލުުކރާ އުޫސލުތަކަްށ "ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް" 

ވަކި ޚާއްޞަ ަކންތައަްތކްެއ ަތްފީސލުކްޮށ ެބުލމަްށ ޓަަކިއ ކުރެވޭ އޮޑިޓްަތކެކެވެ. ރިާޢޔަތްުކރެިވެގން 

ްސެޕަޝލް އޮޑިޓްތަކުގެ ްސކޯޕް ކަނަޑއަަޅނީ ުކަރްނޖެިހފައިވާ އޮޑިުޓން ާހސިލުުކަރން ބޭުނންވާ މަޤްޞުަދގެ 

  މައްޗަށް ރިާޢަޔތްކުރުމަށް ަފހެުއވެ.

  

ާރއަށް ޚާްއަޞކުރެވިެގން ިއންޯޓސައިގެ ސްޓޭްނޑަރޑްތަާކ އަކީ ދައުލަތުގެ ދާއި"ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" 

E“އެއްގޮތަށް ުކެރވޭ ޮއޑިޓްތެަކކެވެ. ަޕރފޯަމްނސް ޮއޑިުޓގައި ަބލިައލެެވނީ ތިްނ  ކަމުގައިާވ  ”

  "ެއިފޝަންސީ"، "ިއކޮނޮީމ" އަދި "ެއެފކްިޓްވެނސް"ެގ ަމއްޗަެށެވ.
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  އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ  

އޮޑިުޓގައި ފާަހގަުކެރޭވ ކަްނތައްތައް ޮއިޑޓްުކރާ އިދާރާތަކުގެ މެޭންޖަމންާޓ އޮޑިޓް ިރޕޯިޓްނގެ މަްޤަޞދަކީ 

އިޞްލާޙީ ފިަޔަވޅު އެޅުަމށް ަލފާ ިދުނމަށިާއ ޖަވާބުދާރީުވން ހުަރަދާނކުުރމަްށ ޓަކައި ކަމާ ބެޭހ  ،ހިއްސާޮކށް 

ހަާލެއއްގައި އޮިޑޓުގަިއ މަރު 4ފަރާތްތަކަށް އެ ަކންކަން މުޢާަމލާތުުކރުމެެވ. މިގޮުތްނ އާންމު ގޮތެއްގައި 

ފާހަގަކުރެވޭ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ުމާޢަމލާތުުކެރވެއެެވ. މި ުހރިހާ މަރުހަލާތަުކގައި އޮޑިޓުގައި ާފހަގަުކރެޭވ 

ކަންތައްތަކަށް (އޮިޑޓް ފަިއްނިޑންްގސް) ކޮެމންްޓ ހޯދުުމގެ ޭބުނމީަކ ފިައަނލްުކރެވޭ އޮޑިޓް ިރޕޯޓުތަކުގަިއ 

ެފްކުޗއަލް ފަިއްނިޑންްގސް ިރޕޯުޓކުރުމެެވ. ޮއޑިޓް ިރޕޯޓުަތކުަގއި ކަމެއް ާފހަަގކުާރީނ  ،ޙަޤީޤަތާ ެއއްޮގތް 

ެފްނަނން ުހިރ ހިާސބުތަކާިއ ލިުޔންަތކުގެ މްައަޗށިާއ މެނޭްޖަމންުޓން ދޭ ަމުޢޫލާމތާއި އެެހނިހެން އޮިޑްޓ 

  އިެވެޑްނސްތަކަށް ރިޢަާޔތްކޮްށފަެއވެ.

"މެޓީރިއަލް އިޝޫސް ފޯމް" ގައި ޮއޑިޓުގައި ާފހަގަކުރެވޭ ަކނަްތއްތައް އެގޮުތން ެއްނމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ -

  ޮއޑިްޓކެުރޭވ އިދާރާގެ ެމޭނޖްަމންުޓެގ ކޮމެންްޓ ޯހދެއެެވ. ،ގައި ފާހަގަޮކށް 

ދެަވނަ މަރުަހލާގައި، ޮއޑިުޓގައި ފާަހގަުކރެވޭ މަްއަސލަތައް ެއްއކޮށްާލފައި އޮޑްިޓކުރެުވނު އިދާރާގެ ެމޭންޖަމންާޓ  -

ެމޭނޖްަމންޓުގެ ޮކެމންްޓ ، ުހަށހަޅައި  "ޑިސްކަޝަން ޕޭޕަރ"ކަްނކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ަމްޝވަރުާކރުމަށް އެ 

  ލިޔުުމން ހެޯދެއެވ. 

އޭގައި އޮޑިުޓގައި ފާހަަގކުރެުވނު ެއންމެހަިއ  ،އެއް ތަްއޔާރުކޮށް "މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ"ިތްނަވނަ ަމރުަހލާަގއި،  -

މެޓީރަިއްލ" އިޝަޫތކެއް ފާހަގުަކރިެވފައިާވެނެއވެ. ދުައލަތުގެ ަމސޫްއުލ -ން "މެޓީރިައްލ އަދި ނޮ  ،ކަްނކަން، އާދެ 

އިޮޑޓުްކެރވުނު ޮކްނމެ އިދާރާއަކަްށ  ،އީޮފސްތަުކގެ ާމލީ ބަާޔންތަުކގެ ފަިއޭންނަޝލް އިޮޑޓުގެ ބައެއްގެ ޮގތުަގއި 

އެ ލެޓަރގެ ނަަކުލ އެ އިދާާރއެއްގެ ަމްސޫއލު އޮފީހަްށ ، ވެސް ވަކި ެމޭނޖްަމންޓް ލެޓަރއެއް ޮފުނވައި 

  ޮފނުާވަފއިާވނެއެެވ.

ތަކަުގއި ފާހަގަކުރެވޭނީ މައިގަނޑު ބޮޑެތި މައްސަލަ (މެޓީރިއަލް އޮޑިޓް ފައިންިޑްންގްސ)  "އޮޑިޓް ރިޕޯޓު"  -

ތަކެވެ. ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ާފހަގަކެުރވެނީ މާލީ ބަޔާންަތކުގެ ޞައްޙަކަމަށް ދެވޭ ރައުުޔ  

އޮޕީނިއަން) އާއި ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ މިންވަަރްށ  (ފައިނޭނަްޝލް 

ދެވޭ (ރެގިއުލޭޓަރީ އީޮޕިނއަން) ރައުޔާއި  އެ ރައުޔު ބިނާކުރެވުނު އަސާސްތަކާއި ފާހަގަކުރެވުނު ެއހެނިެހްނ  

ތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަުކެރޭވ  މެޓީރިއަލް މައްސަލަތަކެވެ. ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކުރާ އެކި ދާއިރާ

މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން ވަކިވަކިންނާއި ޖުމްލަކޮށް މާލީ ބަޔާނުެގ އޮޕީނިއަނަށް އަސަރުކުރުވާ މައްސަަލަތްއ  

، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތުަކގައި ހިމެނޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަކި އޮޑްިޓތެަކއްގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ޮކމްޕަްލަޔްނސް 

ސްޕެޝަލް އަދި ަޕރފޯމަންސް އޮޑިޓްތަކަށް ވްެސ ވިަކ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އޮޑިްޓ  
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، އޮޑިޓްކުެރުވުނ   ރިޕޯޓުތައް ޤާނޫނު އަސާސީގައި

  ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވެެއވެ.ތަނަށާިއ ރައްޔިތުނެްގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، މި އޮފީހުގެ ެވބް

ސަަރޙަްއދީ ޮއފީހުން ކުާރ އޮޑިޓްތަކުގެ ިރޕޯްޓ ާއންމުުކރުމުގައާިއ ެމޭނޖްަމންޓަށް ަތއްޔާރުުކރާ ެމޭންޖަމންްޓ 

ލެޓަރ ތައްާޔރުކުރުމުގައި ޮއިޑޓް މެުނއަާލ އެއްޮގތްަށ އޮިޑޓުގެ ކޮލިޓީ ިހެފހެއްިޓފިައވޭތޯއާިއ ފެްކުޗއަލް އޮޑިްޓ 

ސް ރިޕޯޓުުކުރމަށް ޓަކައި އޮބްޒަރވަޭޝްނގައި ބުނާ އެްއަޗކަށް ާވގިދޭ ަސޕޯިޓންގ ޑޮކިުއމަންްޓްސ ފަިއްނިޑންގް 

ހުރޯިތ އެކި މަރުަހލާަތކުަގިއ ރިވިއުުކރެވެއެެވ. ިމގޮުތން ސަރަހަްއީދ ޮއފީުހން ުކރާ އޮޑިޓްތައް ވެސް ާއންުމ 

ރ ރިވިއު، ޮއޑިޓް ެމޭނޖަރ ލެެވލް ިރވިއު، ަމރުހަލާއެއްގަިއ ރިވިއުކުެރވެއެވެ، އެީއ ޓީްމ ލީޑަ  4ގޮތެއްގައި 

ޑިރެކްަޓރ ޮއްފ އޮިޑޓް ުނަވަތ އެިސްސަޓްނޓް ޮއޑިޓަރ ެޖެނަރލްގެ ރިވިއު އަދި އެންެމ ފަހު މަރުަހލަާގިއ 

އޮޑިޓަރ ޖެެނަރްލގެ ރިވިއުެއވެ. ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ަފއިނަލްުކރުމުގެ ުކިރން ޑްާރފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯްޓ 

، ެމޭންޖމަންޓާ ިހއްސާކުރެވި، ފާހަގަކުރޭެވ ަކންަކން ެއްގޒިޓް މީޓިްނގްގަިއ ކިޔައެިދވި  އޮޑިޓްުކރެުވނު ަތނުގެ

. އަިދ އެވެިޑްނސް ޭބްސްޑޫންނ ޑްާރފްޓް ރިޕޯަޓށް ިލޔުުމްނ ކޮެމންްޓކުރުމަށް އެކަށެީގްނވާ ވަގުތު ެދވެއެވެ 

 ިރޢާޔަްތކުރުމަށް ފަހު ިރޕޯޓަްށ ކަމެއް ލިެޔިވފައިވާ ނަމަ، ިއުތރު ލިުޔންަތއް ހުށަހެޅުުމްނ އެ ލިުޔްނތަަކށް

  ގެްނނަންޖެހޭ ބަަދެލއް ގެެނެވއެވެ.

  

  އޮޑިޓް ރިކަމަންޑޭޝަންތަކާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  

އޮޑިްޓގައި ފާހަަގކުރެވޭ މްައސަަލތަކާއި ކަންކަމާ ުގޅޭ ގޮުތން އޮޑިޓަރ ެޖެނަރލް ދެއްވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަްށ 

އެޅުަމކީ ދައުަލތުގެ ޮއފީސަްތކާއި ަދުއލަތުގެ ކުްނުފިނތަކުގެ ެމޭނޖްަމްނޓުގެ މަސްޫއލިްއޔަތެކެެވ. އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

މާލިއްޔަތުގެ ާޤޫނނާއި ގަވާިއދާ ިޚާލަފށް ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ިރޕޯުޓގައި ނުވަތަ ެމޭންޖމަްންޓ  ދައުލަުތގެ

ޅެއް ެއޅުމަކީ ދުައލަުތެގ މާލިއްޔުަތގެ ާޤޫނނުެގ ލެޓަރގަިއ ފާހަަގކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅެިގން އަަޅންވީ ިފަޔވަ

ދަށުން ިމިނސްޓްރީ ޮއފް ިފޭންނސް ެއންޑް ޓްެރޜަރީެގ ިޒންމާއެކެވެ. މި ޮއފީުހްނ ދަނީ އެ މިނިްސްޓީރން 

މިފަަދ ަކންކަުމގައި ޭބުންނާވ ަމޢުލޫމާާތއި ޮއިޑޓްގައި ފާހަަގކުރޭެވ މްައަސލަތަާކ ުގޅޭ ލިުޔންަތކާއި ަފްނީނ 

ުމްނެނެވ. ޮއޑިޓް ިރޕޯޓްތަކާ ުގޅިގެްނ ަސރުާކުރެގ ކަާމ ބެހޭ އިދާރާަތކާިއ ަސރުކާުރ ހްިއސާވާ ަލފާ ދެ

ކުްނފުނިަތއް ޖަވާާދރީުކރުވުމަކީ ރައްޔުިތްނގެ ަމިޖލީހުެގ ިޒންމާެއކެެވ. ޮއިޑޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިެގން ިހންަގްނެޖހިާދެނ 

ޮކރަްޕަޝްނ - ަދޢުވާކުރުމަށް ޮފނުުވމަކީ ެއންޓި ްޕރޮެސކިއުޓަރ ެޖނެަރލް މެދުެވރިޮކށް ،ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެްއޮކށް

ކޮމިޝަނާއި ޯމލްޑިވްްސ ޮޕިލސް ސަރިވސްގެ ަމސްޫއިލއްަޔތެކެެވ. އެެހންކަމުގަިއވީ ނަަމވެސް ެއފަަދ ަބެއއް 

މައްަސލަތަުކގައި އޮޑިޓަރ ެޖނެަރްލގެ ޮއފީުހން ަދނީ ކަމާ ބެހޭ މުއަްއސަސާތަކަށް ެއހީތެރިވުމަށް "ްސެޕަޝްލ 

 އެހީތެިރަވުމްނނެެވ.  ،ށް އޮޑިޓް" ކޮ
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ަވަނ  2016އާިއ  2015: ޯލަކްލ ަކއުންިސްލތަކުެގ ާމީލ ައަހުރ 1ޖުަދަވލު 
ެގ ިނަޔލަްށ އޮިޑްޓ  2018ެފބްރުައީރ  28އަަހުރ ެގ ޮއިޑްޓތަުކެގ ެތރެއިން 

 ރިޯޕްޓ ނިްނމުުނ ަކއުންިސްލަތކުެގ ަތްފީސލް 

  އިދާރާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
ޝާއިޢުކުރެވުނު 

  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 7,672,098 3,942,126  28.02.2018  ލް އިދާރާގދ. އަތޮޅު ކައުންސި . 1

 6,851,902 3,195,456 28.02.2018  ލް އިދާރާގދ.ތިނަދޫ ކައުންސި . 2

 3,088,135 106,638  28.01.2018  ސިލް އިދާރާގދ. ނަޑެއްލާ ކައުން . 3

 4,194,112 416,775  05.02.2018  ސިލް އިދާރާގދ. މަޑަވެލި ކައުން . 4

 3,576,974 152,172  28.01.2018  ލް އިދާރާގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސި . 5

ސިލް މާތޮޑާ ކައުން-ގދ. ފަރެސް . 6
  އިދާރާ

28.01.2018  478,051 3,457,682 

 3,922,806 585,097  06.02.2018  ލް އިދާރާގދ. ގައްދޫ ކައުންސި . 7

ންސިލް ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައު . 8
  އިދާރާ

15.02.2018  567,025 3,354,317 

 2,169,203 282,057  06.02.2018  ންސިލް އިދާރާގދ. ރަތަފަންދޫ ކައު . 9

 2,778,660 - 06.02.2018   އިދާރާގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް . 10

 7,338,717 3,351,057  27.02.2018  ލް އިދާރާގއ. އަތޮޅު ކައުންސި . 11

 3,408,954 503,902  05.02.2018  ސިލް އިދާރާކައުންގއ. މާމެންދޫ  . 12

 6,576,089 1,454,852  27.02.2018  ންސިލް އިދާރާގއ. ވިލިނގިލި ކައު . 13

 5,785,323 231,066  18.12.2017  ންސިލް އިދާރާގއ. ކޮލަމާފުށި ކައު . 14

 3,042,047 107,915  28.01.2018  ސިލް އިދާރާގއ. ދެއްވަދޫ ކައުން . 15

 6,822,273 937,758  05.02.2018  ންސިލް އިދާރާކައުގއ. ގެމަނަފުށި  . 16

 1,699,507 87,549  12.12.2017  ލް އިދާރާގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސި . 17

އުންސިލް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކަ . 18
  އިދާރާ

05.02.2018  41,590 2,133,809 

 3,767,790 591,783  28.02.2018  ލް އިދާރާގއ. ދާންދޫ ކައުންސި . 19

 3,406,028 135,229  28.01.2018  އިދާރާސިލް ގއ. ނިލަންދޫ ކައުން . 20

ލްގެ އިދާރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސި . 21
2015  

27.02.2018 18,372,908 75,653,420 
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  އިދާރާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
ޝާއިޢުކުރެވުނު 

  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

  އިދާރާގެ ޚަރަދު

 160,699,846  35,541,006    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

 

ަވނަ ައހަރު ގެ  2016އާިއ  2015: ްސކޫްލތަކުގެ ާމލީ ައަހުރ 2ޖުަދަވލު 
ެގ ިނަޔލަްށ މެޭންޖމަންްޓ ލެޓަރ  2018ެފްބރުައީރ  28ޮއޑިޓަްތުކެގ ެތރެއިްނ 

  ނިންމުުނ ްސކޫްލަތުކެގ ތަްފީސލް 

  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް 
ލެޓަރ ފޮނުވުނު 

  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

 12,849,021 40,962  08.06.2017  ރުކަޒުތަޢުލީމީ މަ ގދ.އަތޮޅު . 1

 9,685,823 43,633  08.06.2017  ގދ.ތިނަދޫ ސްކޫލް . 2

 16,047,113 307,314  05.07.2017  ރުކަޒުތަޢުލީމީ މަ ގއ.އަތޮޅު . 3

 6,568,784 7,905  16.01.2018  މަދުރަސާ ގއ.އަތޮޅު . 4

 3,840,641 66,671  26.02.2018  ސްކޫލް ގއ.ނިލަންދޫ . 5

 16,700,194 39,982  08.06.2017  ރުކަޒުމައަތޮޅު ތަޢުލީމީ  ޏ. . 6

 މުޙައްމަދު މަދްރަސަތުލް ޝައިޙް . 7
  ޖަމާލުއްދީން

07.06.2017  3,957 11,996,621 

 18,220,309 50,379  17.01.2018  ހައި ސްކޫލް އައްޑޫ . 8

 19,303,357 74,496  05.07.2017  ހިތަދޫ ސްކޫލް ސ. . 9

 28,541,766 63,785  28.08.2017  ސްކޫލް ޝަރަފުއްދީން . 10

 6,748,957 4,390  09.08.2017  ސްކޫލް އިރުޝާދިއްޔާ . 11

 7,418,624 7,174  01.11.2017  މަދުރަސާ ސ.އަތޮޅު . 12

  މަރުކަޒު ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ . 13
2015  

04.06.2017 186,043 16,765,602 

 7,423,186 6,315 28.03.2017  2015 ގދ. އަތޮޅު މަދުރަސާ . 14

  182,109,998  903,006    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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 2016 ާއއި  2015 ައަހރު  ާމލީ  ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ  ރީަޖަނލް : 3 ުދަވލު ޖަ
 ނިޔަަލށް  ގެ  2018 ެފބްރުއަރީ  28 ތެެރއިން  ޮއިޑޓްތަުކގެ  ައަހުރގެ  ވަނަ 

ަތްފީސލް  ސެްނޓަރތަުކގެ  ެހްލތް  އަދި  ޮހްސޕަިޓލް  ނިންމުނު  ލެަޓރ މެޭންޖމަްނޓް   

  އިދާރާ
ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެ

ފޮނުވުނު  
  ތާރީޚް

އިދާރާގެ 
  އާމްދަނީ

  އިދާރާގެ ޚަރަދު

މެމޯރިއަލް  އަބްދުއް ސަމަދު ޑރ. . 1
  ހޮސްޕިޓަލް

17.08.2017  2,500,765 78,567,292 

 3,911,625 40,954 19.12.2017  ލްތް ސެންޓަރފަރެސްމާތޮނޑާ ހެ ގދ. . 2

 4,118,428 38,395  19.12.2017  ންޓަރފިޔޯރީ ހެލްތް ސެ ގދ. . 3

 56,917,092 1,534,125 05.07.2017  ލްއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ ގއ. . 4

 1,880,718 32,813 17.01.2018  ންޓަރކޮނޑޭ ހެލްތް ސެ ގއ. . 5

 2,071,228 24,319 19.12.2017  ސެންޓްރ ނިލަންދޫ ހެލްތް ގއ. . 6

 50,011,277 647,093 05.07.2017  ޕިޓަލްފުވައްމުލަކު ހޮސް ޏ. . 7

 7,268,322 169,502 19.12.2017  ންޓަރސެހުޅުމީދޫ ހެލްތް  ސ. . 8

 69,926,416 2,241,888 17.01.2018  ސްޕިޓަލްހޮހިތަދޫ ރީޖަނަލް  ސ. . 9

ސްޕިޓަލް ރީޖަނަލް ހޮސ. ހިތަދޫ  . 10
2015  

15.03.2017 31,226,550 71,349,564 

 346,021,962 38,456,404    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
 

ެގ އޮިޑްޓތަުކެގ  2016: ެމިޖްސޓްރޭްޓ ޯކޓަުތުކެގ ާމީލ އަަހުރ 4ޖުަދަވުލ 
ެގ ނަިޔަލްށ ެމޭންޖމަްންޓ ެލަޓރ ނިްނމުުނ  2018ފެްބުރއަީރ  28ތެެރއިްނ 

  ކޯުޓަތުކގެ ތަްފީސލް ެމިޖްސޓްރޭްޓ 

  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް 
ލެޓަރ ފޮނުވުނު 

  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

 1,551,567 40,039  04.12.2017         ޓް ކޯޓްގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭ ގދ. . 1

 577,596 12,115  21.12.2017       ރޭޓް ކޯޓްނަޑެއްލާ މެޖިސްޓް ގދ. . 2

 913,548 35,358  21.12.2017     ރޭޓް ކޯޓްމެޖިސްޓްހޯނޑެއްދޫ  ގދ. . 3

 1,099,018 2,951  -      ޓްރޭޓް ކޯޓްކޮލަމާފުށި މެޖިސް ގއ. . 4
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  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް 
ލެޓަރ ފޮނުވުނު 

  ތާރީޚް

އިދާރެގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

 783,061 2,853  -        ރޭޓް ކޯޓްދެއްވަދޫ މެޖިސްޓް ގއ. . 5

 1,455,042 19,502  21.12.2017  ރޭޓް ކޯޓްމާމެންދޫ މެޖިސްޓް ގއ. . 6

 1,535,476 -  21.12.2017  ފިހައިކޯޓް / ދެކުނު ގޮ . 7

 1,175,236 89,305  02.01.2018  ޓް ކޯޓްހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭ ސ. . 8

 1,422,455 65,701  12.12.2017  ޓް ކޯޓްމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭ ސ. . 9

 1,833,340 77,595  21.12.2017  ކޯޓް ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ސ. . 10

 12,346,339 345,419    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

 

ޗިްލްޑރެްންސ ސާރިވްސ ެސންޓަރ ަތުކގެ މާީލ  : ެފިމީލ އެްނޑް 5ޖަުދަވުލ 
ގެ ިނަޔލަްށ  2018ެފްބުރއަީރ  28ގެ އޮިޑޓްަތުކެގ ތެެރިއްނ  2016އަހަުރ 

މެޭންޖމަންޓް ލެަޓރ ނިްނމުނު ފެިމލީ ެއްނޑް ޗިްލޑްރެންސް ާސރިވސް ެސންަޓރ 
  ަތކުެގ ަތްފީސލް 

  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް 
ލެޓަރ ފޮނުވުނު 

  ތާރީޚް

އިދާރާގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

ންޑް ޗިލްޑްރެން އަތޮޅު ފެމެލީ އެ ގދ. . 1
          ސަރވިސް ސެންޓަރ

08.06.2017  - 1,294,981  

ންޑް ޗިލްޑްރެން އަތޮޅު ފެމެލީ އެ ގއ. . 2
          ސަރވިސް ސެންޓަރ

08.06.2017  - 402,654 

ން ލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެފުވައްމުލަކު ފެމެ ޏ. . 3
     ސަރވިސް ސެންޓަރ

08.06.2017  - 1,640,313 

ޑްރެން ސާރވިސް ފެމިލީ އެންޑް ޗިލް ސ. . 4
  ސެންޓަރ

07.06.2017  - 1,521,162 

 4,859,110 -    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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ގެ ޮއޑްިޓަތުކގެ  2016: މިިނަވން މުވަްއަސސާ ަތުކގެ ާމލީ ައހަރު 06ޖުަދަވލު 
ނިްނމުުނ ެގ ނިަޔލަްށ ެމޭނޖްމަންްޓ ލެަޓރ  2018ފެްބުރއަީރ  28ތެެރއިްނ 

  މިނިވަްނ ުމަވްއަސާސ ތަުކެގ ަތްފީޞލް 

  އިދާރާ
ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެ

  ފޮނުވުނު  ތާރީޚް
އިދާރާގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

  - -  12.10.2017  އައްޑޫ ގޮފި ޕީޖީ . 1

އުތް އާރ ސީ އެމް ސަ އެޗް . 2
  ރީޖަނަލް އޮފީސް

12.10.2017  - - 

 1,634,527 107,742   04.06.2017          ރ ޕޯޓްފުވައްމުލަކު އެއަ ޏ. . 3

ޕެޝަލް އައްޑޫސިޓީ (ސް މީރާ/ . 4
  އޮޑިޓް)

 -  - - 

 1,634,527 107,742    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

 
ަވަނ ައަހުރ ޮއޑިޓް ފީލްްޑ ަމަސްއކަްތ ިންނާމަފއިާވ  2017: 7ޖުަދަވުލ 

ެގ ިނަޔލަްށ ޮއޑިްޓ ިރޕޯާޓިއ  2018ެފބްުރައީރ  28ތަންތަނުެގ ތެރެއިްނ 
  މެޭނުޖމަްންޓ ލެަޓރ ނިްނިމަފިއ ުނާވ ތަންަތނުެގ ަތްފީސލް 

  އިދާރާ
ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެ

  ފޮނުވުނު  ތާރީޚް
އިދާރާގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

ލް އިދާރާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސި . 1
2016  

 -  14,225,152 50,542,028  

 12,775,104 3,520,715  -    އުންސިލް އިދަރާފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކަ . 2

 63,317,132 17,745,867    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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ަވަނ ައހަުރ ޮއޑިްޓ ީފލްްޑ ަމަސްއކަްތ ިންނާމަފއިވާ  2016: 8ޖުަދަވުލ 
ެގ ިނަޔލަްށ ޮއޑިްޓ ިރޕޯާޓިއ  2018ެފބްުރައީރ  28ތަންތަނުެގ ތެރެއިްނ 

  މެނޭުޖމަންްޓ ލެަޓރ ނިމުނު ަތންތަުނެގ ަތްފީސލް 

  އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް 

ފޮނުވުނު  ލެޓަރ 
  ތާރީޚް

އިދާރާގެ 
  އާމްދަނީ

އިދާރާގެ 
  ޚަރަދު

  މަރުކަޒު އަތޮޅު ތައުލީމީ ގއ. . 1
2015  

04.06.2017  186,043  16,765,602  

  7,423,186  6,315  28.03.2017  2015 އަތޮޅު މަދުރަސާ ގދ. . 2

ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް އައްޑޫސިޓީ . 3
2015  

-  18,312,908  75,653,420  

ސްޕިޓަލް ހޮހިތަދޫ ރީޖަނަލް  ސ. . 4
2015  

15.03.2017  31,226,550  71,349,564  

 ލިންކް / ޓްރާންސްޕޯރޓް ސަދާރން . 5
  މިޓެޑްލިމޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް 

02.10.2017  1,611,680 - 

  171,191,772  51,343,496    ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)
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